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Resumo – O texto aborda o papel central do financiamento habitacional na provisão de 

moradias de interesse social. A produção habitacional, nos períodos em que o Estado a 

enquadra em uma dimensão prioritariamente financeira, são o principal enfoque do 

estudo desenvolvido pelo LapHam – Laboratório de pesquisa em Habitação e Modos de 

Morar. O texto revela o fracasso do Plano Nacional de Habitação e do Banco Nacional 

da Habitação – BNH, lançados em 1964, com a missão de “promover a construção e a 

aquisição da casa própria”, especialmente para as “classes de menor renda”. Embora o 

objeto de análise seja a produção habitacional, procura-se na abordagem um enfoque 

amplo sobre as questões sociais e econômicas intrinsecamente relacionadas a ela, em 

uma análise que demonstra como o Estado Brasileiro, capitalista, embasado na 

propriedade privada, organiza-se historicamente em função de 

cumprir o papel de produção, circulação e concentração do capital.  

 

Palavra- chave:  Habitação de Interesse Social, Políticas Públicas,Estado. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente texto foi utilizado como subsídio à formação acadêmica dos integrantes do 

LapHam  – Laboratório de pesquisa em Habitação e Modos de Morar - e aborda, através 

de uma análise histórica, o papel do Estado na provisão de moradia de interesse social, 

sob o enfoque do financimento habitacional.  
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Dentre as diversas políticas públicas estatais, os autores destacaram aquelas baseadas na 

ampliação de acesso ao crédito, tendo em vista que as iniciativas governamentais 

vigentes se baseiam nessa premissa., no intuito de demonstrar como a receita atual foi 

anteriormente utilizada, superada, deixando resultados nada satisfatórios. 

 

A abordagem teórica visou: a) propiciar ao membros do grupo um repertório crítico 

fundamental para  a proposição de novas iniciativas de provisão de moradia, b) 

esclarecer o problema da capacidade de solvabilidade da população e c) valorizar os 

programas e as ações do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS. 

Instituído pela Lei Federal de 11.124/2005, o fundo facilita o acesso direto aos recursos 

financeiros por parte de movimento sociais de moradia e iniciativas coletivas afins.  

 

1.1 O Plano Nacional de Habitação 

 

Em 1964, o governo lançou o Plano Nacional de Habitação e instituiu o Serviço Federal 

de Habitação e Urbanismo (Serfhau) e o Banco Nacional da Habitação (BNH). O BNH 

nasce com a missão de “promover a construção e a aquisição da casa própria”, 

especialmente para as “classes de menor renda”, e com a suposta competência para 

“orientar, disciplinar e controlar o Sistema Financeiro da Habitação” (Lei 4.380 de 21 

de agosto de 1964). A escassez de recursos que ameaça a implementação inicial da 

política habitacional é superada quando o BNH passa a ser o gestor financeiro do Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, atendendo às determinações da Lei 5.107 de 

14 de setembro de 1966. O modelo leva a questão habitacional a uma dimensão 

prioritariamente financeira. Além das já negligenciadas questões fundiárias, o poder 

público passou a se eximir também da própria produção da moradia, concentrando-se 

apenas no problema da solvabilidade da demanda por moradia. Em outras palavras, o 

poder público se limita a disponibilizar os recursos necessários ao financiamento 

habitacional, garantindo que a diferença entre o preço do imóvel e os recursos dos 

compradores seja provida por recursos de terceiros (FGTS ou poupança). Desde a sua 

constituição, a orientação que inspirou todas as operações do BNH foi a de transmitir 

todas as suas funções para a iniciativa privada. O banco limitou-se a arrecadar os 

recursos financeiros para, em seguida, transferi-los a uma variedade de agentes privados 

intermediários. (BOLAFFI, 1982, p.53) 
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O BNH consistiu apenas numa política de ampliação de acesso ao crédito, sem 

nenhuma conexão com estratégias urbanísticas ou fundiárias. Serviu mais à geração de 

empregos na indústria da construção civil do que, efetivamente, à produção de habitação 

popular. Mas, o BNH representou uma inovação das iniciativas públicas sob três 

aspectos: tratava-se de um banco; os financiamentos contavam com um mecanismo de 

compensação inflacionária; e principalmente, ele constitui “um sistema em que se 

buscava articular o setor público (na função de financiador principal) com o setor 

privado, à quem competiu, em última análise, a execução da política de habitação”. 

(AZEVEDO; ANDRADE, 1982, p.61) 

 

Em meados da década de 80, após um longo período de declínio e ineficácia, o BNH 

gerou um quadro crítico no setor habitacional caracterizado pelo “baixo desempenho 

social, alto nível de inadimplência, baixa liquidez do Sistema, movimentos de mutuários 

organizados nacionalmente” e grande expectativa de que a crise do sistema seria 

resolvida pelas novas autoridades sem a penalização dos mutuários (AZEVEDO, 1996, 

p.79). As declaradas pretensões iniciais de ampliação e democratização do acesso à 

moradia, inclusive para a população de baixa renda, havia desembocado na 

concentração do mercado habitacional e na sua total dependência dos recursos públicos 

(ROLNIK, 1997, p.53). Em 1986, o Banco foi extinto. 

 

1.2 O Cooperativismo habitacional no Brasil, entre 1964 e 1984 

 

Entre 1964 e 1984, a produção habitacional cooperada correspondeu a 11,3% dos 

recursos de financiamentos concedidos pelo SFH. No entanto, ela passou por duas fases 

nitidamente distintas. Nos primeiros anos, a maior parte dos mutuários do BNH era de 

famílias com renda mensal de um a três salários mínimos (AZEVEDO, 1996, p.76), 

enquanto as cooperativas habitacionais atendiam à faixa imediatamente superior, isto é, 

às famílias com renda de três a seis salários mínimos. A intenção era utilizar recursos 

públicos sem a intermediação de um agente financeiro e desenvolver as atividades em 

consonância com os princípios do cooperativismo, oferecendo à população acesso à 

casa própria a preço de custo. Mas, as cooperativas enfrentaram diversos problemas, 

decorrentes sobretudo da tutela do Estado (consequência do já mencionado Decreto-Lei 

nº. 59/66) e das interferências de agentes do mercado imobiliário. 
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A segunda fase se iniciou em meados da década de 70, quando a maior parte dos 

mutuários do BNH passou a estar na faixa de renda média mensal de três a cinco 

salários mínimos. Nesse período, foram introduzidas alterações no Programa de 

Cooperativas Habitacionais que, segundo Ademir Silva (1992), descaracterizaram 

totalmente sua proposta inicial: alteraram-se os critérios de acesso às cooperativas, os 

prazos de execução, a renda mínima exigida, “além de ter sido introduzida (RC 04/72 

do BNH) a figura do agente financeiro, em 1972”. Cabe ressaltar, que 60% da produção 

habitacional cooperada ocorreram nessa segunda etapa, entre 1976 e 1982, com 

características mais ajustadas aos mecanismos de mercado do que propriamente aos 

princípios do cooperativismo. Até mesmo a participação dos cooperados no processo 

decisório foi negada pelo Estado. Como ressaltam BONDUKI; ROLNIK, as 

cooperativas habitacionais deixaram de ter qualquer relação com a provisão de moradias 

para a população mais pobre: 

 
Quanto às cooperativas habitacionais financiadas pelo BNH, como já é por 
demais conhecido, não podem oferecer habitações aos estratos de renda mais 
baixa, pois a casa que constroem é realizada com trabalho pago, segue as 
normas do código de obras, obedece a legislação municipal e tem que 
oferecer o mínimo de infraestrutura (o que nem sempre é realmente 
executado). E essas condições o trabalhador não pode pagar, uma vez que o 
Estado não subsidia a aquisição da moradia aos estratos de renda mais 
baixos. (BONDUKI; ROLNIK, 1979, p.85) 

 

Com a extinção do BNH em 1986, coube à CAIXA dar continuidade aos programas 

então existentes junto aos INOCOOPs. Entretanto, o Programa de Cooperativas 

Habitacionais já estava esvaziado de seus objetos sociais. 

 

O objetivo dessa linha de pesquisa é realizar uma reflexão crítica sobre os resultados 

práticos obtidos a partir das experiências de provisão de moradia entre 1964 e 1986, e 

compará-las às políticas públicas e aos resultados atuais, seja sob o aspecto da 

localização dos empreendimentos, seu modo de implantação, suas unidades 

habitacionais, as tecnologias construtivas aplicadas, dentre outros. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Estabelecimento de referencial teórico constituído pelo conceito de moradia digna, 

segundo teóricos ligados à questão da habitação social e cidade, por meio da seleção de 
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quatro empreendimentos habitacionais contemporâneos em municípios do Norte de 

Minas, que possuam características marcantes de uma ocupação horizontal, e de baixa 

densidade.  

 

Estão sendo levantados os dados científicos, técnicos e sociais do primeiro 

empreendimento, que passa concomitantemente por sua análise comparativa. Trata-se 

do “Residencial Monte Sião IV”, localizado no vetor norte da cidade de Montes Claros, 

vizinho ao bairro Village do Lago, região tradicionalmente ocupada por habitações 

populares. 

 

Adicionalmente, serão realizadas análises comparativas entre os empreendimentos 

regionais contemporâneos financiados pelo programa MCMV e os desenvolvidos entre 

1964 e 1986 com financiamento do BNH. Também serão propostas  novas alternativas 

que viabilizem ganhos diretos aos moradores, seja no aspecto da localização dos 

empreendimentos, na relação com a cidade, no seu modo de implantação, nas suas 

unidades habitacionais, nas tecnologias construtivas aplicadas, dentre outros. 

 

3 RESULTADOS  

 

Os resultados parciais apontam para uma reprodução dos erros do passado. O programa 

Minha Casa Minha Vida tem promovido empreendimentos em modelos de condomínios 

fechados, normalmente monofuncionais, com apenas um ponto de contato com a malha 

urbana, inseridos em áreas de baixo IDH e oferta de emprego restrita. 

 

 
Placa do residencial Monte Sião IV 
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Unidade Habitacional, no residencial Monte Sião IV 

 
Vista geral, residencial Monte Sião IV 

 
Unidades habitacionais geminadas, no residencial Monte Sião IV 

 

A adoção de uma ocupação horizontal resulta em bairros com baixo adensamento 

populacional, o que induz a localização periférica dos empreendimentos, tendo em vista 

a relação de custo em unidade habitacional e valor da terra. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A análise da política habitacional brasileira entre as décadas de 60 e 90 traz 

aprendizados importantes, que precisam ser levados em conta no debate atual. Avanços 
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significativos ocorreram nas políticas públicas de provisão de moradia nos últimos 

quinze anos, com a criação de alguns programas e ações voltados à população com 

renda mensal de até três salários mínimos, juros subsidiados e recursos acessados 

exclusivamente por famílias organizadas em associações ou cooperativas. Entretanto, o 

programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) representa um retrocesso em vários 

aspectos, pois reafirma a lógica das políticas públicas habitacionais praticadas no país 

ao longo de décadas cujos resultados foram bastante limitados.  

 

A discussão atual, em torno dos valores dos imóveis e do subsídio para os setores de 

renda mais baixa, revela que as moradias continuam sendo tratadas na lógica do 

mercado imobiliário. Foram inúmeras as políticas baseadas em investimentos públicos 

concentrados em áreas de uso intensivo e disponibilidade rápida de mão de obra, 

garantindo assim a manutenção do nível de emprego no país. Mais uma vez, a provisão 

de moradia está sendo usada para amenizar uma crise do capital, sem que a qualidade de 

vida da população mais pobre seja efetivamente enfocada. 

 

Tendo em vista que os parâmetros econômicos determinam a localização dos 

empreendimentos, faz-se necessário a busca de alternativas projetuais que permitam um 

maior adensamento populacional, de modo que a relação de unidade habitacional com o 

valor da terra seja reestabelecida não apenas em áreas periféricas. 
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Introdução - A igreja Cristo Rei do Universo está localizada no Bairro Cristo Rei, 

região Sul de Montes Claros. Essa igreja está vinculada à Paróquia de São Sebastião da 

Arquidiocese de Montes Claros. Possui uma área em seu entorno de boas proporções e 

mal aproveitada. Objetivo - O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um 

projeto arquitetônico de melhoria do entorno da igreja, contemplando reforma e 

ampliação de suas instalações. Essa demanda surgiu da insatisfação da comunidade 

local com o espaço da Paróquia. Métodos - Para desenvolver o trabalho, buscou-se 

conhecer a realidade através de reuniões com os representantes da comunidade, em 

especial o Pároco Antônio Brígido de Lima e o conselheiro comunitário Sr. Dilson 

Antônio Marques, para a definição do programa de necessidades. Foram feitas leitura do 

local através de medições “in loco”, registros fotográficos, bem como estudos das 

exigências legais. Resultados - Como resultados, foi proposto um projeto arquitetônico 

na área posterior da igreja, com uma edificação de dois pavimentos, contendo: 

banheiros públicos, espaço para catequese, salão de eventos, cozinha. A proposta 

também contempla melhorias na acessibilidade e paisagismo. Conclusão - O projeto 

vem melhorar a relação da igreja com a comunidade local, trazer um novo ânimo na 

vida eclesial, transformar a igreja em um marco para o bairro e gerar divisas para a 

paróquia. 
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Resumo - No urbanismo, a realização de pesquisa é uma etapa importante para a 

caracterização descritiva da comunidade em estudo. Considerando que o universo das 

periferias nas cidades brasileiras é dotado de ilegalidades, inclusive no que diz respeito 

à ocupação do solo, faz-se necessário conhecer os aspectos históricos, socioculturais, 

físicos, econômicos e geográficos da Vila Oliveira no Município de Montes Claros - 

MG  - através de pesquisa informal, para a elaboração de projeto de intervenção que 

atenda às necessidades locais, objetivando melhorias, como espaços sociais e de 

saneamento básico, neste caso, da drenagem de águas pluviais. A pesquisa possibilita o 

desenvolvimento de programas e projetos viáveis, a fim de contribuir para esforços na 

busca de uma sociedade melhor. 

 

Palavras-chave: Periferia, Revitalização, Territorialização.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A realização de pesquisa num enfoque urbanístico sinaliza uma etapa importante para a 

caracterização descritiva e de análise da população de uma cidade ou bairro. Além 

disso, também permite a avaliação dos reais impactos físicos e sociais dessa população, 

possibilitando ou efetivamente abrindo espaço para o desenvolvimento de práticas 

sociais e urbanas voltadas para o concreto, para o lugar da vida cotidiana das pessoas. 

Segundo Mota(2003, p.268), "A política de desenvolvimento urbano deve ser executada 
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pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes iguais fixadas em lei, e tendo como 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o 

bem-estar de seus habitantes". Porém, está igualdade geralmente não é percebida na 

realidade.  

 

Numa comunidade como a Vila Oliveira, o estudo do território, entendido como região, 

é importante para que a possibilidade de novas ideias e elaborações projetuais permitam 

a análise não do espaço em si, mas em termos de seus contextos de caracterização, 

como tipo de ocupação, tipos de construções residenciais e comerciais, saneamento 

básico, áreas destinadas ao uso público, áreas de ocupação irregular e infraestrutura 

local. A pesquisa tem por objetivo geral conhecer os aspectos históricos, socioculturais, 

físicos, econômicos, e geográficos da Vila Oliveira no Município de Montes Claros- 

MG - através de pesquisa informal e propor uma intervenção urbanística em uma área 

do bairro. Para tanto, os objetivos específicos visam estabelecer contato inicial com a 

comunidade, através da realização de entrevistas e mapeamento da área correspondente 

ao bairro, bem como identificar características de Legislação Urbana e infraestrutura da 

área, como abastecimento de água e energia elétrica, saneamento básico e meio de 

transporte, o que permitirá propor e projetar intervenções que atendam às necessidades 

da comunidade. 

 

Conforme Mota (2003 p.99), "Compete ao homem procurar adequar o processo de 

urbanização às características do ambiente existente, de modo que os efeitos negativos 

sejam os mínimos possíveis. Um planejamento urbano que considere os aspectos 

ambientais pode minorar os impactos". O Centro Comunitário reúne pessoas 

interessadas no desenvolvimento do bairro, que possuem conhecimento das 

características da população da área e buscam, nos órgãos competentes, o atendimento 

de suas necessidades. Um questionário informal estruturado com perguntas básicas 

relacionadas à impressão que os moradores têm do bairro e as reais necessidades da 

comunidade possibilitam o desenvolvimento de programas e projetos viáveis, a fim de 

contribuir para esforços na busca de uma sociedade melhor. Um bom planejamento 

urbano previne o desperdício de recursos com implementações para intervenções 

urbanísticas e programas ineficazes. 
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Na Arquitetura e Urbanismo, as intervenções urbanas precisam ser fundamentadas em 

análises e projetos que visam atender às necessidades da comunidade local. A 

intervenção busca mudanças sobre uma realidade já existente, que possui características 

específicas, e tem como objetivo revitalizar, melhorar ou acrescentar novas funções e 

usos em determinado espaço.  

 

O crescimento urbano das cidades brasileiras, principalmente a partir da segunda 

metade do século passado tem provocado intensas mudanças sociais, econômicas, 

culturais, territoriais e ambientais. Uma série de problemas resultantes da combinação 

entre a urbanização intensiva, as desigualdades socioeconômicas, a degradação 

ambiental e a exclusão representam grandes dificuldades para a vida de parte 

significativa dos moradores, tanto nos grandes centros urbanos como nos municípios de 

médio porte. (SANTOS; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2010, p.1). 

 

Neste processo de crescimento, nota-se a formação de periferias como uma necessidade 

para a produção de novos espaços urbanos. Geograficamente, o que define a área urbana 

como periferia é sua distância em relação ao centro histórico e comercial da cidade. 

Socialmente, a periferia é entendida como forma de segregação socioespacial, e que está 

diretamente ligada ao preço de novos loteamentos. As pessoas que se submetem a 

comprar terrenos em áreas suburbanas encontram particularidades, como preços baixos, 

irregularidades e informalidades para processos construtivos.  

 

A cidade é ocupada lentamente, muitas vezes ilegalmente e sem planejamento nas 

periferias. Os estudos publicados por Moretti e Fernandes demonstram que: 

 
É necessária uma ação contundente de qualificação dos bairros periféricos, 
que não pode se limitar à implantação parcial, gradativa e descoordenada de 
obras de infraestrutura. Os planos locais devem incluir programas e projetos 
integrados de recuperação e qualificação dos bairros. (Moretti e Fernandes, 
2000). 

 

Deák e Schiffer assim se referem à periferia: 

 
A periferia é de fato um local onde vivem os pobres, é socialmente 
segregada, e o preço da terra é baixo, porém, ao mesmo tempo, é um local 
mutante, sempre reproduzido em novas extensões, enquanto que velhas 
periferias são gradualmente incorporadas à cidade, ocupadas por novos 
moradores e reorganizadas pelo capital. (Deák e Schiffer 1999, p. 254). 
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As condições de ordenamento da Vila Oliveira é exemplo da realidade de muitos bairros 

das cidades brasileiras, caracterizadas pelas desigualdades sociais e territoriais e pela 

falta de planejamento, o que, segundo Maricato (2000, p.29), "provoca nas cidades uma 

série de problemas urbanísticos, sociais e ambientais, reproduzindo espaços desprovidos 

de infraestrutura e serviços públicos, com a formação de guetos sociais e a proliferação 

da violência urbana concentradas em áreas periféricas". 

 

A utilização de espaço privado pertencente à Subestação da CEMIG (Centrais Elétricas 

de Minas Gerais) por moradias irregulares se faz presente em nosso estudo. Entre a Vila 

Oliveira e a Vila Mauricéia encontra-se um processo de remanejamento habitacional 

devido aos riscos a que os moradores vêm-se expondo sob as linhas de transmissão de 

energia da subestação da CEMIG. (SANTOS; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2010, p.1). 

 

A intervenção urbana em bairros e favelas, como solução de problemas de saneamento 

básico, deve ser integrada à melhoria e organização social, para o desenvolvimento da 

comunidade.  

 

Maricato explica que: 

 
A intervenção no meio físico, com obras de engenharia, arquitetura ou 
paisagismo, não é suficiente para a inclusão social, as ações emergentes da 
política urbana em áreas deterioradas (favelas, cortiços, loteamentos ilegais), 
marcadas pela pobreza homogênea, não dispensará o concurso de 
educadores, médicos, assistentes sociais, sociólogos, psicólogos, 
economistas, entre outros para assegurar a reversão do quadro de violência e 
marginalidade. (Maricato 2000, p.76). 

 

Considerando que o universo das periferias nas cidades brasileiras é dotado de 

ilegalidade inclusive, no que diz respeito à ocupação do solo, percebe-se a necessidade 

de intervenções voltadas também para a melhoria do saneamento básico, 

principalmente, da drenagem e manejo de águas pluviais.  Para Maricato (2000, p. 39) 

"o processo de urbanização se apresenta como uma máquina de produzir favelas e 

agredir o meio ambiente".  

 

Na realidade do norte de Minas, entende-se que a ilegalidade está intrinsecamente 

ligada aos loteamentos irregulares e à falta de fiscalização para o cumprimento da Lei 
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de Uso e Ocupação do Solo. Este tipo de atitude pode ocasionar problemas de 

saneamento que geram situações muitas vezes calamitosas. 

Maricato, afirma que:  

 
O destino das águas servidas e do esgoto, assim como de boa parte do lixo 
sólido produzido, fica evidente no desastroso comprometimento das redes 
hídricas, dos mananciais de água, das praias, dos mangues, ou de qualquer 
outra localização nos arredores das cidades que não seja de interesse do 
mercado imobiliário. (Maricato, 2000, p, 40). 

 

Os problemas decorrentes desses processos de irregularidades na urbanização das 

periferias são sentidos pela população. Situações, como desmoronamentos e enchentes 

serão cada vez mais frequentes. 

 Maricato complementa: 

   
A implementação de uma nova política urbana requer a qualificação de 
pessoal no campo jurídico, da engenharia, do urbanismo, da arquitetura, da 
geografia, do meio ambiente, etc., considerando que a intervenção no meio 
físico como obras de engenharia, arquitetura e paisagismo, não é suficiente 
para a inclusão social. (Maricato 2000, p. 76). 

                             

2 METODOLOGIA 

 

Foram feitas visitas ao bairro para a análise das condições socioeconômicas da 

comunidade de forma direta, levando em consideração os aspectos ambientais, 

geográficos, condições sanitárias e serviços oferecidos à população local. Posteriormente, 

foi empregada a pesquisa de campo, viabilizada por entrevistas informais, utilizando-se de 

questionário pré-estabelecido e coleta de dados junto às entidades governamentais. 

 

Como suporte, foram utilizados meios gráficos como forma de demonstrar a proposta de 

intervenção urbana e sanitária. 

 

3 RESULTADOS  

 

A Vila Oliveira possui muitos bares e mercearias, que dividem a clientela com um 

supermercado que fica na praça principal. A maioria dos comerciantes se caracteriza por 

ex-moradores de Ubaí – MG. Além desses estabelecimentos comerciais o bairro possui 

em funcionamento a Estratégia Saúde da Família- ESF Vila Oliveira e Mauricéia, 
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Centro de Convivência - APAS, lavanderia comunitária, creche, Centro de Referência 

de Assistência Social - CRAS, Praça Joel Cardoso, quadra poliesportiva, Igreja Católica 

e outros centros religiosos, uma escola estadual, dentre outros estabelecimentos 

menores, como lanchonetes e salões de beleza.  

 

De acordo com a pesquisa informal realizada na Vila Oliveira, os dados apresentam 

igualdade socioeconômica e as questões referentes à infraestrutura demonstram 

inconformidade da população em relação às condições do bairro. Há um dado com 

resultado unânime entre os entrevistados: a melhoria da Praça Padre Dudu e a criação de 

um espaço de convivência voltado para atividades esportivas e de lazer, que é 

praticamente inexistente na vila. Outro resultado importante é a falta de um posto 

policial no local. 

 

Tomando como base tais resultados, a proposta de intervenção urbana na Vila Oliveira 

será a reforma da Praça Padre Dudu, a criação de um espaço na praça da igreja para 

atividades voltadas para o convívio social, projeto de posto policial, e ainda, sistema de 

drenagem para resolver problemas de acúmulo de águas pluviais na continuação da Rua 

Santa Lúcia e entorno da praça. 

 

A proposta de intervenção urbana para a Praça Padre Dudu e Praça da Igreja da Vila 

Oliveira busca melhorar o dia a dia das pessoas que ali residem, facilitando a inclusão 

social através de equipamentos de ginástica, play ground, espaço para festividades 

religiosas, praça dotada de palco para apresentações artísticas e posto policial, que é 

uma necessidade unânime da comunidade.  

 

A escolha dos materiais de acabamento foi planejada pensando no clima local. Para o 

piso das praças, deve ser escolhida uma cor clara, que reflete a luz solar, o que aumenta 

o conforto térmico. 

 

O piso e o muro de arrimo construídos na praça devem ser de material permeável, para 

facilitar a absorção das águas pluviais. Além disso, foi projetado um sistema de 

drenagem mais eficiente para atender à demanda de escoamento da água de chuva na 

área.   
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A utilização do pergolado na lateral da igreja foi pensada para atender às festividades 

juninas típicas da região (quermesses). O espaço em frente à igreja deve ser constituído 

de revestimento permeável, para permitir a absorção de água da chuva e ser utilizado 

para celebrações campais.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

A cidade é um elemento vivo, contínuo e que sofre modificações constantes. Ela 

representa a imagem da comunidade, por isso seu desenvolvimento e transformações 

devem ser de acordo com suas necessidades.  

Nesta abordagem Lynch afirma que: 

 
A cidade não é apenas um objeto percebido (e talvez desfrutado) por milhões 
de pessoas de classes sociais e características extremamente diversas, mas 
também o produto de muitos construtores que, por razões próprias, nunca 
deixam de modificar sua estrutura. Se em linhas gerais, ela pode ser estável 
por algum tempo, por outro lado está sempre se modificando nos detalhes. 
(Lynch 2011, p.02). 

 

Além de proporcionar o entendimento das condições de comunidades urbanas, a 

pesquisa e elaboração de projetos de melhorias sanitárias e de convívio social permitem 

a aproximação da realidade estudada em sala de aula, para a compreensão de fatores 

decisivos como cumprimento de leis e normas da ABNT e de políticas públicas.  

 A periferia da cidade sofre com diversos problemas sociais e de infraestrutura, a 

pesquisa e a intervenção realizadas buscam melhorar a qualidade de vida da 

comunidade. A proposta e os resultados obtidos são pensados para que realmente 

atendam às necessidades e tragam os benefícios esperados. 
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A presente pesquisa trata da importância de se definir um espaço e conhecer suas 
condicionantes. Como foco principal a criação do bairro Vila Mauricéia se desenvolve em 
cima das reformas urbanas, visto que essa ocupação se deu por causa da especulação 
imobiliária e a falta de possibilidade de uso pelas classes menos abastadas e com 
características estritamente fabris, ou seja, pessoas que vieram à procura de melhores 
condições de vida. Mas, nessas áreas, é possível perceber que as pessoas vivem com o 
mínimo de saneamento básico. Em busca de uma explicação sucinta, é possível observar 
que as cidades sofreram um processo temporal, provocado por mudanças relacionadas à 
situação econômica que ligam diretamente as questões sociais e culturais. Neste sentido, é 
importante ressaltar o foco da pesquisa, que trata das características principais de um 
bairro considerado às margens do processo de desenvolvimento, visualizando carências e 
potenciais a serem atingidos para atender à população. Podendo representar quais são os 
principais atores para o desenvolvimento ou o retardamento do processo de 
desenvolvimento urbano, deixando de forma clara, com base em pesquisas asseguradas de 
como funciona o atendimento dos gestores do município para a população e não deixando 
de lado os deveres do cidadão, uma vez que a formulação do espaço se dá através de todo 
um conjunto populacional. É possível destacar os principais pontos, considerados como 
“vilões”, asseguram o mínimo de saneamento, que seriam: A influência do fator 
financeiro para a formulação de um bairro, bem como o funcionamento de coleta e 
destinação de lixo (ESURB), esgotamento sanitário e distribuição de água (COPASA), 
distribuição de energia elétrica (CEMIG), e definição de leis do código de obras do 
município de Montes Claros-MG (lei n° 3031, de 06 de julho de 2002). Com a 
necessidade de se desenvolver o método de pesquisa, utilizou-se de ferramentas, como 
entrevistas informais a moradores, fotos, baseando no método serial, tornando a 
composição geral do ambiente organizada (CULLEN, 1961). O objetivo principal 
proposto é inserir no bairro uma intervenção urbana que atenda à população de forma 
satisfatória. Com base nessas análises, será possível pontuar soluções que atendam a 
população, trazendo-lhes o mínimo de dignidade e o que lhe é de direito.  
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Esta pesquisa ressalta as transformações que a violência proporciona na arquitetura e no 

espaço urbano atual e as implicações que tais transformações geram na sociedade de 

maneira geral, levando-se em conta seus reflexos na percepção do espaço, além de 

avaliar dentro dos conceitos pré-estabelecidos a situação da arquitetura da violência na 

cidade Montes Claros/MG. Para este estudo, foi pesquisada toda a conceituação do 

termo arquitetura da violência, suas formas de manifestação e suas implicações no 

espaço. Além disso, utilizou-se de análises comparativas da cidade de Montes Claros, 

através de fotografias que retratam como a arquitetura e a cidade foram influenciadas 

pela violência, comparando-se a caracterização de algumas edificações no ano de 1996 

e no ano de 2013. Foram escolhidos dois bairros da cidade, um com predominância da 

classe alta e outro de classe média para que se pudesse analisar o crescimento da 

arquitetura da violência em ambas as situações e mostrar como a violência cresceu e 

modificou a paisagem urbana em toda a cidade. A constatação da ocupação pelos 

loteamentos fechados é outro ponto levantado no trabalho como resultado deste 

crescimento da violência.  
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AS CIDADES PELO VIÉS DA HISTÓRIA 

 

GABRIEL M. PASSOS; ÚRSULA K. RODRIGUES; NOILA F. ALENCAR 

 

Introdução: O homem é agente transformador direto do espaço físico. Dentro desse 

contexto, sua evolução carrega em si um conjunto de aprimoramentos, desafios e 

legados que se desenvolvem em um contexto social. Os processos de urbanização, e 

junto a ele as construções arquitetônicas e o surgimento das cidades, se dão dentro de 

diferentes contextos, nos mais diversos momentos da história. Assim, analisamos a 

urbanização como um processo, e as cidades como concretização desse processo 

(Sposito, 1988). A relevância e contribuição sobre o estudo da história das cidades são 

apontadas por Munford (1998, p. 09), “se quisermos lançar novos alicerces para a vida 

urbana, cumpre-nos compreender a natureza histórica da cidade e distinguir, entre as 

suas funções originais, aquelas que dela emergiram e aquelas que podem ser ainda 

invocadas.” Ressaltadas a relevância e contribuição de tal estudo, a linha de pesquisa 

“História das cidades: arquitetura, urbanização e memória” sob a coordenação da Profª. 

Mc. Nôila F. Alencar, surge vinculada ao Grupo de Estudos “História e Teoria da 

Arquitetura e do Urbanismo” coordenado pelo Prof. Mc. Régis D. Martins e a 

professora anteriormente mencionada.  

Objetivo: A presente linha de pesquisa almeja desenvolver trabalhos dentro de um eixo 

centrado nas pesquisas e discussões sobre história das cidades, arquitetura e processos 

de urbanização. Revela-se como interesse também o estudo das memórias 

desenvolvidas neste espaço – em seus processos de construção, e permanentes 

ambientes de transformações físicas e simbólicas. As memórias não são apenas 

lembranças do passado, são releituras, interpretações de um passado (Bosi, 1987). 

Metodologia: São desenvolvidos encontros mensais ou quinzenais do grupo para estudo 

de textos com bibliografias pertinentes ao tema para introduzir conceitos e leituras 

essenciais – base para o desenvolvimento de pesquisas e trabalhos posteriores. O Grupo 

de Estudos está vinculado ao Curso de Arquitetura e é composto por acadêmicos e 

professores do referido curso. 

Resultados: A linha de pesquisa “História das Cidades: arquitetura, urbanização e 

memória” é resultado da afirmação e avanço do Grupo de Estudos “História e Teoria da 

Arquitetura e Urbanismo” – também composto pela linha de Pesquisa “Arquitetura, 
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História e Patrimônio”. As atividades de pesquisa e produções científicas desenvolvidas 

possibilitam aos acadêmicos o ingresso na iniciação científica. 

Conclusões: Os Grupos de Estudos e suas linhas de pesquisa são fundamentais para a 

atividade científica dentro dos Centros de Ensino Superior. Desse modo, as atividades 

realizadas colaboram e agregam para a produção científica do Curso de Arquitetura das 

Faculdades Santo Agostinho. 
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GRUPO DE PESQUISA EM HISTÓRIA E TEORIA DA  

ARQUITETURA E URBANISMO 

 

MARTINS, RÉGIS E1.; ALENCAR, NÔILA F2. 

 
1 Mestre em Educação Tecnológica (CEFET/Mg) e Tecnólogo em Conservação e 
Restauro (IFMG). Professor nos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia 
Ambiental das Faculdades Santo Agostinho. 
2 Mestra em Desenvolvimento Social e Historiadora pela Unimontes. Professora 
nos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Ambiental das Faculdades 
Santo Agostinho. 
 

1  INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem o intuito de apresentar o Grupo de Pesquisa em História e 

Teoria da Arquitetura e Urbanismo, contido no curso de Arquitetura e Urbanismo das 

Faculdades Santo Agostinho. O Grupo tem o objetivo geral de oferecer aos acadêmicos 

instrumentos de reflexão sobre a relação da história da arquitetura e o mundo que os 

cerca. Nessa finalidade, busca-se trabalhar conteúdos complementares àqueles contidos 

nas disciplinas em sala de aula, a fim de proporcionar um posicionamento crítico e a 

compreensão do contexto da arquitetura em Montes Claros e no Norte de Minas. 

 

Pretende-se, então, demonstrar a experiência realizada nos dois últimos semestres, nos 

quais se estruturou a primeira fase de investigação do Grupo de Pesquisa. Nessa etapa, 

realizaram-se encontros destinados à discussão de textos especializados; destinados 

também a conhecer a atuação de outros grupos e à organização de linhas de pesquisa, 

que serão conduzidas pelos professores orientadores. O trabalho realizado até aqui 

permitiu identificar a necessidade de se compreender a difusão dos estilos 

arquitetônicos em Montes Claros e região, bem como os processos de formação das 

cidades no Norte de Minas. Sendo assim, é importante realizar, além da busca pelos 

fatos históricos, uma aproximação prática e crítica com a realidade local, a fim de 

perceber, conforme indica Rapoport (1984), a significação social e conceitual presente 

na arquitetura.  

 

Da mesma forma, Fujioka (2005), Gonçalves (2003), Katinsky (1995), Pinheiro (1995) 

indicam que a História da Arquitetura e Urbanismo é uma importante ferramenta a ser 
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dominada pelo arquiteto. Devido a isso, é fundamental a inserção dos acadêmicos em 

contextos de investigação além das paredes das salas de aula, como os grupos de 

pesquisa e/ ou de estudos, por exemplo, que permitirão oferecer outros instrumentos de 

reflexão além do conteúdo das disciplinas da graduação. 

 

2 O GRUPO DE PESQUISA EM HISTÓRIA E TEORIA DA ARQUITETURA E 

URBANISMO 

 

2.1 A Criação do Grupo de Pesquisa 

 

O Grupo de Pesquisa em História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo foi criado no 

segundo semestre de 2013 com finalidade de promover a inteiração entre os conteúdos 

abordados em sala de aula nas disciplinas de história e a aproximação prática, necessária 

à compreensão da arquitetura em suas diversas dimensões. Nesse sentido, o Grupo de 

Pesquisa tem como intuito buscar eixos de estruturação que permitam construir a 

identificação dos assuntos tratados nos conteúdos programáticos com a produção 

arquitetônica existente em Montes Claros e no Norte de Minas. 

 

Na primeira etapa de funcionamento, entre o segundo semestre letivo de 2013 e o 

primeiro de 2014, o Grupo de Pesquisa buscou desenvolver ações para estabelecer a 

fundamentação crítica e teórica necessária à criação posterior de grupos de trabalho. 

Para isso, realizaram-se encontros mensais nos quais foram discutidos textos científicos, 

escolhidos em função das áreas de atuação dos professores envolvidos na proposta. 

 

2.1 Fundamentação das Ações 

 

Como eixos de estruturação para os trabalhos, então, foram escolhidas as áreas de 

história da arquitetura e do patrimônio cultural. Esta última, ainda que pudesse ser 

considerada uma área independente, contempla, enquanto campo de atuação, ações para 

a manutenção dos exemplares que são os objetos de investigação correspondentes às 

manifestações arquitetônicas em todos os tempos.  

 

Sendo assim, entende-se que a discussão na história da arquitetura deve considerar 

também o discurso de preservação do patrimônio, uma vez que é na materialidade das 
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edificações e dos espaços urbanos que se podem inferir observações mais completas e 

aprofundadas sobre a produção arquitetônica. Nenhum outro meio, como a fotografia ou 

a construção de maquetes em 3D, tem a capacidade de substituir a apreciação possível 

de se obter in loco. Os jogos de luz e sombra, as texturas, a relação dos materiais e das 

formas, as escalas, os recursos estéticos, a interação homem x espaço, são relações 

essenciais compreendidas pela arquitetura. Segundo Rapoport (1984, p. 27), “a 

arquitetura faz manifestas transições espaciais que, é claro, tem significação social e 

conceitual. Assim, paredes, portões, portas, soleiras e semelhantes marcam muitas vezes 

as transições entre fora/dentro, sagrado/profano, macho/fêmea, público/privado e outras 

formas de domínio; daí sua importância”. 

 

Nessa concepção, a discussão da história da arquitetura, com base no estudo da 

produção local, precisa assumir o status de permanência garantido pela preservação do 

patrimônio cultural, sem, no entanto, assumir em caráter de repetição dos termos e 

conceitos em voga nesse último campo. Com isso, as duas áreas devem caminhar juntas, 

para assim permitir a compreensão dos elementos que geraram os exemplares da 

arquitetura de Montes Claros e de toda a região, bem como os aspectos que lhes 

garantiram permanecer até os tempos atuais.  

 

Outro ponto importante que cabe às discussões do Grupo de Pesquisa, diz respeito à 

inserção da arquitetura local no contexto dos estilos arquitetônicos que lhes serviram de 

inspiração. Tendo em vista os aspectos históricos, políticos e socioeconômicos de 

Montes Claros e região, os ciclos de desenvolvimento, que se sucederam ao longo do 

século XIX até a primeira metade do século XX, permitiram o surgimento de 

exemplares ligados aos estilos colonial, neoclássico, eclético, neocolonial, art decó, 

consecutivamente. Esse quadro oferece um ambiente rico em manifestações que, por 

enquanto, ainda se encontra pouco investigado. 

 

3. QUADRO TÉORICO PARA O EMBASAMENTO DO GRUPO DE PESQUISA 

 

Uma das funções das disciplinas de História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo é 

despertar no acadêmico o interesse por refletir acerca do espaço que o cerca, de forma 

que haja um entendimento capaz de direcioná-lo para um espírito crítico sobre o fazer 

humano e os reflexos deste na arquitetura. A construção de um edifício é um processo 
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que reúne os conhecimentos técnicos necessários para erguê-lo, mas, antes de tudo, 

comtempla uma manifestação sociocultural, um conjunto de saberes que permite 

compreender o próprio homem em relação ao seu tempo. Ainda que, no contexto atual, 

a tecnologia e a industrialização tendam a diminuir as diferenças e tornar o ambiente 

mais hegemônico em escala global, quando nos apoiamos na investigação dos 

exemplares do passado, podemos perceber claramente que a uniformização é um caráter 

recente na história da humanidade.  

 

A arquitetura tradicional, assim como a construção civil, conservou por muito tempo 

um caráter artesanal, no qual, entre outras coisas, se confluíam saberes dos construtores, 

recursos materiais disponíveis e criatividade. Isso permitiu que, em cada lugar, ainda 

que houvesse estilos arquitetônicos predominantes, as edificações contivessem traços 

singulares, representativos da forma como cada núcleo urbano assimilou seu tempo. 

Dessa forma, segundo Rapoport (1984), 

 
em qualquer situação, é a inteiração de todos esses fatores [socioculturais, 
naturais, materiais e econômicos] que melhor explica a forma do edifício. 
Nenhuma explicação única irá satisfazer, porque os edifícios – mesmos as 
habitações aparentemente humildes – são mais do que objetos materiais ou 
estruturas. São instituições, fenômenos culturais básicos. (RAPOPORT, 
1984, p. 26) 

 

Por serem fenômenos culturais, as edificações contêm em si elementos que permitem 

compreender a trajetória de evolução e/ou de retrocesso ocorrida em cada lugar. A 

arquitetura reflete os ciclos de desenvolvimento e as condições materiais disponíveis 

aos construtores ao longo das épocas; dessa maneira, a forma, o porte do edifício, a 

setorização, as obras de arte integradas, as matérias-primas utilizadas, demonstram a 

capacidade dos seres humanos dialogarem com seu tempo. Sendo assim, é necessário, 

por meio da lente correta, “olhar pelo retrovisor” e, desse modo perceber como a 

humanidade deixou seus rastros, para então buscar entender o presente. Para tanto, nos 

cursos de arquitetura e urbanismo, as disciplinas de História e Teoria da Arquitetura e 

do Urbanismo têm papel fundamental e adquirem sua significação, pois, segundo 

Malard (2005, p. 97), esse estudo “só faz sentido se acreditamos que, com ele, iremos 

aprender um pouco mais da nossa própria história, do percurso da humanidade no 

mundo, das interações entre os diversos grupos sociais, de suas práticas e de seus 

conflitos”. 
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Para o arquiteto em formação, “a prática cotidiana de observação, leitura, reflexão e 

crítica deve ser encorajada no aluno desde o início do curso de graduação, 

conscientizando-o da necessidade constante do estudo da História e da Teoria, inclusive 

para sua prática profissional” (FUJIOKA, 2005, p. 47). Ao mesmo tempo, o ensino de 

história e teoria “não pode prescindir de uma atividade intelectual intensa, que lhe dê 

suporte” (MALARD, 2005, p. 88), de maneira a garantir que o conteúdo abordado não 

se torne uma mera acumulação de fatos históricos sequenciais, conforme se tratam esses 

conteúdos ao longo da formação básica nos ensinos fundamental e médio.  

 

O arquiteto deve se posicionar na observação crítica desses fatos históricos, utilizando a 

história da arquitetura “como um instrumento para compreender o presente” 

(KATINSKY, 1995 apud FUJIOKA, 2005, p. 47). De acordo com Pereira (2010), essa 

observação serve também como um suporte que dá sustentação à ação e à reflexão 

arquitetônica, funcionando igualmente como “uma vara de salto” que propulsiona o 

trabalho desse profissional. Com isso, é importante que o acadêmico de arquitetura e 

urbanismo seja sempre incentivado a se lançar na análise do espaço que o cerca, de 

maneira a fazê-lo inserir-se como agente ativo na reflexão sobre o fazer arquitetônico no 

seu tempo e no dos seus antepassados. 

 

Fazendo dessa maneira, o conteúdo das disciplinas de História e Teoria da Arquitetura e 

do Urbanismo poderia ultrapassar a barreira natural percebida entre os acadêmicos, que 

as enxergam na perspectiva convencional da acumulação dos fatos históricos. Então, os 

saberes adquiridos nessas disciplinas têm condições de, na perspectiva de Fujioka 

(2005), se tornarem “instrumentos essenciais de reflexão e elaboração do projeto – o 

arcabouço que estrutura o pensamento do arquiteto enquanto agente produtor e 

organizador do meio ambiente construído e sua relação com a natureza”. (FUJIOKA, 

2005, p. 47) 

Ainda nessa compreensão, 

 
[...] ‘o conhecimento das inúmeras soluções brilhantes encontradas ao longo 
da História da Arquitetura só vem a enriquecer o cabedal do arquiteto 
contemporâneo, desde que ele seja capaz de enxergar seu alcance em seu 
contexto original e no contemporâneo, isto é, fazer uma avaliação crítica 
destas soluções, afastando um decorativismo que muitas vezes se apresenta, 
este sim, gratuito’.  (PINHEIRO, 1995 apud FUJIOKA, 2005, p. 47) 
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De acordo com a autora citada por Fujioka (2005), a doutora Maria Lúcia Bressan 

Pinheiro, o conhecimento da história da arquitetura é indispensável nesse sentido, pois 

possibilita ao acadêmico e, consequentemente, ao futuro arquiteto, utilizar o repertório 

adquirido de modo coerente e original. Conseguir dialogar com o conjunto de obras e 

soluções que foram empregadas ao longo do tempo é uma tarefa extremamente 

importante para o profissional. Para tanto, ao longo de sua formação, o aluno vai ter que 

pesquisar, julgar, selecionar, excluir e compilar informações que um dia serão uteis em 

seus projetos.  

 

Segundo Fujioka (2005, p. 59), para o arquiteto “é sempre necessário [retomar o] 

repertório particular, consagrado, montado ao longo de anos, de mestres e obras que 

possam servir de referência (mas não necessariamente reverência, claro)”. Dessa 

maneira, no processo de aquisição desse repertório, o indivíduo toma conhecimento do 

trabalho de outros arquitetos e conhece soluções que lhes serão úteis, constituindo um 

acervo de base. Posicionando-se criticamente diante dos fatos e do patrimônio 

intelectual adquirido, o futuro profissional se transforma, adquirindo um cabedal de 

conhecimentos capaz de ser aplicado em suas decisões projetuais. Katinsky (1995 apud 

FUJIOKA, 2005, p. 47), afirma que a História da Arquitetura é instrumento importante 

nesse sentido, pois “como exercício da própria Arte, [...] pode ser entendida como uma 

construção do objeto de investigação, ao mesmo tempo que se constrói o sujeito que 

investiga”. O conteúdo assimilado, então, se torna uma ferramenta de trabalho e não 

somente mero conjunto de um saber enciclopédico.  

 

O ensino em História da Arquitetura e do Urbanismo deve ser visto como um processo 

de crítica e interpretação, a fim de que o arquiteto possa exercer as habilidades de 

síntese, análise e avaliação. Sendo assim, ensinar história na arquitetura não significa 

olhar para as grandes obras do passado de forma a glorificá-las, agindo conforme o 

método consolidado pela École des Beaux-Arts francesa do século XIX1 (FUJIOKA, 

2005). O caráter transformador destacado por Katinsky (1995) deve estar refletido 

essencialmente na atividade de pesquisa, uma vez que, ao se colocar num caminho de 

                                                            
1 Essa forma de interpretar o papel da disciplina possivelmente ainda é recorrente nos cursos de 
graduação, a partir de uma linha consolidada pelo pensamento positivista que dominou o cenário 
acadêmico durante muito tempo. 
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busca por respostas, o acadêmico deve ter um papel proativo, enfrentando os problemas 

reconhecidos no processo de aprendizagem. 

 

Uma das formas de aplicar esse conhecimento inerente à história está relacionada com o 

desenvolvimento de trabalhos para a preservação do patrimônio arquitetônico. As 

inovações introduzidas pela industrialização alteraram significativamente os processos 

de construção de edificações, indicando um caminho de transição entre um fazer 

predominantemente artesanal para um cada vez mais manufaturado. Desse modo, a 

sociedade pós Revolução Industrial deu início a um processo de transformação que se 

reflete sobre o projeto arquitetônico. A partir daí, ao projetar, o arquiteto se depara com 

outros condicionantes, como: “novas técnicas construtivas, novas tipologias, [a] ênfase 

na função operacional e o estreitamento da relação entre as escalas do edifício e da 

cidade” (GONÇALVES, 2003, p. 99). Esse fato deriva da ruptura ocorrida entre o séc. 

XVIII e XIX, que alterou a noção de um fluir contínuo do tempo. Continuidade essa que 

foi abalada pelos novos ideais de progresso e do conhecimento científico. Isso 

demonstra que “[...] essa problemática incide diretamente sobre a definição da história 

da arquitetura, já que, durante o período [citado], esta se conforma enquanto disciplina 

segundo o duplo objetivo de dar suporte ao ensino oficial e prática profissional do 

arquiteto, e ao mesmo tempo oferecer subsídios para a restauração de monumentos”. 

(ibidem, p. 99) 

 

Por fim, o estudo da História da Arquitetura tem sua aplicação quando se realizam 

levantamentos para elaborar uma obra de conservação e restauração, um inventário 

arquitetônico, um dossiê de tombamento e tantos outros dentre os trabalhos em 

preservação do patrimônio. Isso garante os subsídios necessários para a inclusão dessa 

abordagem no Grupo de Pesquisa, que inclui discutir a função e as características das 

edificações locais e, sobretudo, aplicar o conteúdo visto diante da realidade de Montes 

Claros e da região Norte de Minas. 

 

4 METODOLOGIA 

 

O Grupo de Pesquisa fundamenta-se essencialmente nas atividades de pesquisa, 

investigação e aplicação do conhecimento abordado. Para tanto, o método de trabalho 

adotado segue a seguinte formatação: 
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- Formação do Grupo: seleção dos acadêmicos por meio de avaliação específica e 

entrevista. 

- Iniciação Científica: corresponde a etapa inicial das ações de consolidação do grupo, 

desenvolvida entre o semestre final de 2013 e o inicial de 2014. Nessa fase, realizaram-

se encontros mensais, nos quais se discutiram textos especializados sobre conteúdos em 

História da Arquitetura e Urbanismo, Patrimônio Cultural e Comunidades Tradicionais. 

- Formação dos Grupos de Trabalho: no fim do primeiro semestre de 2014, foram 

formados dois grupos de trabalho, nos quais se desenvolveriam estudos de acordo com a 

especialização de cada professor coordenador.  

- Pesquisas Aplicadas: corresponde à etapa atual das pesquisas realizadas por cada um 

dos grupos de trabalho. Nessa fase, os acadêmicos serão orientados a investigar quadros 

temáticos em História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo que tenham 

correspondência com o cenário local. Além da prática, haverá mensalmente seminários 

para a discussão de texto e apresentação do andamento dos trabalhos. 

- Divulgação Científica: corresponde à etapa de apresentação e divulgação dos 

resultados obtidos pelo Grupo de Pesquisa. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RESULTADOS PARCIAIS 

 

No período entre novembro de 2013, seleção dos acadêmicos, até julho de 2014, o 

Grupo de Pesquisa realizou 7 encontros para a discussão de textos, palestras e, 

consequentemente, definir os grupos de trabalho. Ao longo desse tempo, o objetivo dos 

professores orientadores foi despertar o interesse pela pesquisa em História da 

Arquitetura, demonstrando as possíveis áreas de investigação e aprofundamento; para 

que assim, pudesse se estabelecer um recorte de estudo adequado à realidade de Montes 

Claros e região. Desse modo, escolheram-se como temáticas estabelecidas entre as áreas 

da história, do patrimônio cultural e da formação das cidades, que foram organizadas 

em duas linhas de pesquisa. 

 

A primeira linha, correspondente ao Grupo de Trabalho “História, Patrimônio e 

Preservação”, coordenada pelo Prof. M.e Régis E. Martins, busca compreender a 

constituição, difusão e preservação dos estilos arquitetônicos em edificações de Montes 

Claros e região. Como recorte inicial de estudos, definiu-se que seria investigado o 
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estilo neocolonial, buscando reconhecer as origens e a disseminação desse movimento 

na arquitetura local. Após a conclusão da etapa citada, a pesquisa poderá ser expandida 

a outras manifestações arquitetônicas importantes no cenário norte mineiro. 

 

A segunda linha está contida no Grupo de Trabalho “História das Cidades: arquitetura, 

urbanização e memória”, coordenado pela Profª. M.e Nôila Alencar, propõe pesquisas 

relacionadas com a história das cidades, arquitetura e processos de urbanização. Como 

eixo norteador tem-se o interesse também do estudo das memórias desenvolvidas nesse 

espaço – em seus processos de construção, e permanentes ambientes de transformações 

físicas e simbólicas. 

 

Por fim, conforme apontado por Fujioka (2005), Gonçalves (2003), Katinsky (1995), 

Pinheiro (1995), a História da Arquitetura e Urbanismo é uma importante ferramenta a 

ser dominada pelo arquiteto. Nesse sentido, é fundamental a inserção dos acadêmicos 

em contextos de investigação além das paredes das salas de aula, como os grupos de 

pesquisa e/ ou de estudos, por exemplo, que permitirão oferecer outros instrumentos de 

reflexão além do conteúdo das disciplinas da graduação. Esses instrumentos serão de 

extrema importância para serem usados em projetos arquitetônicos e igualmente 

contribuirão para que o indivíduo compreenda os próprios espaços que o cercam.  

 

Por conseguinte, os conteúdos de história devem ser fundamentados em métodos que 

permitam a aquisição de conhecimentos e o enriquecimento do vocabulário técnico do 

indivíduo, como: a pesquisa bibliográfica, a investigação de campo e a crítica da 

produção arquitetônica. Todavia, é necessário, também, buscar subsídios para o 

desenvolvimento de um espírito crítico, capaz de trabalhar as habilidades cognitivas de 

síntese, análise e avaliação, que oferecerão condições para a aplicação do saber 

adquirido ao longo das situações acadêmicas e profissionais que acompanharão o futuro 

arquiteto. 
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Introdução: O presente trabalho tem o intuito de apresentar o Grupo de Trabalho 

“História, Patrimônio e Preservação”, do Grupo de Pesquisa em História e Teoria da 

Arquitetura e Urbanismo, contido no curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades 

Santo Agostinho. O Grupo de Trabalho tem como foco o estudo e compreensão da 

História da Arquitetura no decorrer do tempo e suas manifestações na arquitetura local. 

Essa linha busca a compreensão da produção arquitetônica da região, destacando sua 

importância para a história e cultura da cidade de Montes Claros e de todo o norte de 

Minas Gerais. Objetivos: compreender da ocorrência de estilos arquitetônicos ligados 

às correntes do início do século XX, com foco inicial no movimento Neocolonial. Far-

se-á também a identificação de exemplares ligados a esse movimento, comparando a 

ocorrência local com a nacional, caracterizando elementos existentes nas edificações, 

catalogando-as e relacionando os métodos construtivos utilizados. Metodologia: a 

metodologia utilizada na pesquisa se dá por meio de visitas técnicas, reuniões para a 

leitura e estudo de textos relacionados ao assunto. Também são desenvolvidas 

discussões em grupo para um maior entendimento e aprofundamento do contexto da 

arquitetura neocolonial local e no norte de Minas Gerais. Serão desenvolvidas ainda: 

Pesquisas Aplicadas – corresponde à etapa atual das pesquisas realizadas pelo grupo de 

trabalho. Nessa fase, os acadêmicos investigam quadros temáticos em História e Teoria 

da Arquitetura e Urbanismo que tenham correspondência com o cenário local. 

Divulgação Científica – corresponde à etapa de apresentação e divulgação dos 

resultados obtidos. Conclusões e Resultados Parciais: a pesquisa empreendida tem 

como seus resultados parciais, um estudo do estilo neocolonial que visa produzir uma 

catalogação das edificações existentes na cidade de Montes Claros. Cabe destacar que é 

de suma importância a identificação das edificações remanescentes em estilo 

neocolonial, para que haja um estudo acerca das obras ainda existentes e a identificação 

de exemplares que já foram demolidos. Boa parte desse patrimônio se encontra 
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escondida por detrás de placas comerciais ou descaracterizadas por intervenções 

recentes. Isso exige que os exemplares remanescentes sejam reconhecidos, estudados e 

catalogados para que se produza conhecimento sobre eles e que seja demonstrado o 

caráter e a importância histórica dessas edificações para a arquitetura local. 
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Objetivos: O presente trabalho é uma pesquisa com os objetivos de verificar o 

cumprimento à legislação, quanto à preservação e conservação do Córrego Cintra em 

Montes Claros, além de elaborar uma proposta de intervenção para a área. 

Metodologia: A princípio, foi realizado o geoprocessamento da sub-bacia. Para isso, 

foram levantadas informações primárias, leituras e referências sobre APP e FMP, e 

segmentação da área por meio do Google Earth. Posteriormente realizou-se o buffer da 

segmentação dos rios conforme exige a o Código Florestal de 1965, Lei 4771/1965, a 

fim de gerar-se a FMP dos cursos d’água. Para a elaboração das cartas temáticas, foi 

utilizada a ferramenta ArcMAP do software ArcGIS. Paralelamente, foram realizadas 

visitas in loco que possibilitaram a observação das características do entorno do 

córrego. A junção dessas informações permitiu a elaboração da proposta de intervenção 

na área. Resultados: Com o Geoprocessamento, foi possível, no córrego Cintra, 

distinguir claramente a área urbana, destacando-o com grande degradação ambiental, 

tendo em média apenas 21% de áreas de preservação ambiental (APP e FMP), sendo 

que sua área urbana prevalece em 54%. Com as visitas in loco, foi observado o 

lançamento de resíduos sólidos nas margens e no leito do córrego, animais pastando em 

áreas próximas e o possível lançamento de esgotos clandestinos, situações que 

contribuem para a queda da qualidade da água do Córrego Cintra, além da depreciação 

visual da área ao redor. A proposta contempla intervenções em três aspectos: 1) 

Recuperação ambiental/tratamento paisagístico: serão propostas medidas de 

despoluição, cercamento das FMP, plantio de espécies e piso ecológico. 2) Mobiliário 

urbano: Pontes, pergolados, bancos, mesas para jogos e piqueniques serão distribuídos 

em toda a área do Parque, constituindo espaços de convívio social, descanso e 
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contemplação. Além disso, prevê-se a existência de banheiros, postes de iluminação, 

lixeiras e placas informativas e educativas. 3) Equipamentos esportivos/recreativos: 

Foram propostos espaços diversificados que oferecem equipamentos variados, como 

playground, academia ao ar livre e caminhos para pedestres. Conclusão: Concluiu-se, a 

partir dos estudos, que a área é carente de infraestrutura urbana e a implantação de um 

Parque Linear proporcionaria à população espaços verdes de lazer e convívio, 

equipamentos urbanos e mobiliários e daria nova função a um espaço atualmente sem 

uso. 
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A presente pesquisa enfoca o processo de transformação ocorrido na cidade de Montes 

Claros- MG, bem como as medidas de estudo e análise capazes de responder às 

questões levantadas para a resolução pontual de problemas relacionados ao processo de 

desenvolvimento urbano. O ponto de partida foi o projeto de intervenção elaborado pelo 

Arquiteto e Urbanista Jaime Lerner para o município de Montes Claros-MG, 

encomendado pelo próprio órgão municipal. A partir dele, escolheu-se o recorte de 

intervenção nas ruas Santa Maria e Santa Lúcia. Elas foram definidas como áreas a 

sofrerem intervenções as quais propõem, de maneira geral, promover a urbanização da 

cidade. De modo a evidenciar os problemas ocasionados nesse ponto central viu-se a 

necessidade de analisar as causas de forma a enumerá-las de acordo com os recursos 

disponíveis. Com base no método de análise visual, imposto pelo Gordon Cullen, autor 

do livro em questão, Paisagem Urbana-1961, consiste em analisar as sensações e 

intenções que o cenário urbano transmite ao seu observador.  O objetivo desta análise é 

detalhar os pontos que se destacam dentro do espaço, visto que, ao analisar as imagens, 

entende-se o espaço urbano. O trabalho consiste, portanto, na avaliação do caminho das 

duas vias a partir dos pontos destacados. 
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Um dos temas que vêm ascendendo atualmente, e tomando proporções consideráveis 

em meio à sociedade, é o patrimônio cultural, e sua importância cultural, social e 

histórica. As fontes sobre a história de Montes Claros são cheias de lacunas, perante a 

quantidade de bens concebidos como patrimônio no município. Entre esses, o Palácio 

Episcopal representa um dos mais importantes patrimônios da cidade. Situado na Praça 

Dr. Chaves, é considerado pelo IEPHA uma das edificações, histórica e 

arquitetonicamente, mais notáveis do município. O Palácio possui aspectos formais 

ligados ao estilo neoclássico, referenciado pela presença de elementos, como cornijas, 

cimalhas e capitéis, e foi construído para servir de residência ao primeiro bispo da 

cidade, D. João Antônio Pimenta, e para melhor acomodar a Diocese de Montes Claros. 

Objetivos: Discutir sobre a história do Palácio Episcopal, incluindo sua arquitetura e 

estilo de época, identificando a influência e a importância do patrimônio cultural para o 

município de Montes Claros. Metodologia: Foram realizadas pesquisas na base de 

dados Scielo, e revisão de literatura existente sobre o tema, além da utilização de 

entrevista semiestruturada e história oral relatada por Monsenhor Asanam e em 

documentos, fotos da época e do entorno. Buscaram-se ainda informações na Cúria 

Metropolitana e na Unimontes. Resultados: Os resultados são ainda parciais, mas 

podemos supor que há muitas divergências, e pouco se sabe de modo aprofundado sobre 

os acontecimentos que moldaram o município. Contudo, através dos relatos parciais, é 

possível traçar um perfil histórico de desenvolvimento da cidade. O Palácio Episcopal 

possui um valor patrimonial inestimável. Os estilos de época e os detalhes podem ser 

claramente observados em seu interior, em suas fachadas, e em todo o mobiliário antigo. 

Apesar das reformas, sua essência permanece, e serve de abrigo para toda a carga 

história que já passou pelo local, e que ainda está sendo desenvolvida. O modo como as 

atividades ainda são exercidas na casa, e a função que possui para a Cúria 

Arquidiocesana, demonstram a importância da manutenção e da preservação do 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

61 
 

patrimônio. Conclusão: Com elementos do neoclássico que permanecem em sua 

composição original, o Palácio Episcopal é considerado um dos bens patrimoniais mais 

importantes da cidade, e deve ser preservado a fim de perpetuar sua função religiosa, 

histórica e cultural, e tornar duradoura a sua essência, bem como a valorização de seu 

legado. 
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Introdução: O ensino superior no Brasil, desde os tempos coloniais, sempre foi algo 

exclusivo das elites nativas que, através do acesso à educação, buscaram reproduzir a 

lógica da dominação vigente no país. Porém, somente na última década que as políticas 

de democratização do acesso ao ensino superior se tornaram uma preocupação das 

instâncias governamentais brasileiras. Dentre essas, destacam-se as políticas de reserva 

de vagas a estudantes oriundos de escolas públicas, as cotas étnicas e para deficientes 

físicos, o Programa Universidade para Todos (PROUNI) e a utilização da modalidade 
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de educação a distância (EaD) enquanto possibilidade de acesso à graduação. Objetivo: 

O presente estudo tem como objetivo analisar a modalidade de Educação a Distância 

(EaD) enquanto instrumento de democratização do acesso ao ensino superior. 

Metodologia: Este estudo foi realizado por meio de análise quantitativa de dados 

secundários, expostos em documentos oficiais, tais como os Censos do IBGE de 2000 e 

2010 e os Censos do Ensino superior do Ministério da Educação de 2003 a 2012. 

Resultados: O presente trabalho aferiu que a educação a distância foi um dos mais 

eficazes instrumentos de ampliação do acesso à graduação, com a ampliação do número 

de matrículas de aproximadamente 49 mil em 2003 para aproximadamente 1 milhão e 

cinquenta mil em 2012, o que representou um crescimento muito acima da média geral 

do ensino superior que saltou de 3 milhões e quinhentas mil matrículas em 2003 para 7 

milhões em 2012, demonstrando a eficácia da EaD enquanto política de qualificação 

educacional de massa. Conclusão: O presente trabalho, via dados oficiais, como censos 

IBGE (2000 e 2010) e Censo do Ensino Superior, avaliou os impactos da ampliação das 

vagas no ensino superior pela modalidade de ensino a distância na última década (2003-

2012), e identificou nesta política um importante instrumento de democratização do 

acesso ao ensino superior, sob a perspectiva de inclusão de novos perfis de acadêmicos 

em novas regiões geográficas. 
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Introdução: Baseado na reflexão de que o currículo é extremamente importante para a 

formação do acadêmico e que a Educação a Distância torna o currículo mais flexível, 

por meio de atividades presenciais e a distância, de forma integrada e inovadora, 

principalmente para o ensino superior, implantam-se disciplinas semipresenciais, 

beneficiando-se da Portaria nº-4.059 de 10 de dezembro de 2004, que tornou possível, 

em cursos superiores e presenciais reconhecidos, a oferta de disciplinas que, em seu 

todo ou em parte, utilizem método não presencial, respeitando o limite de 20% (vinte 
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por cento) do tempo previsto para a integralização do currículo. Importante ressaltar que 

é um desafio constante para as Instituições de Ensino Superior (IES), seja na busca de 

implementação de material didático pedagógico, na implantação e aplicação de melhor 

metodologia, seja no aparato tecnológico. Objetivo: O presente estudo tem por objetivo 

analisar a implantação de disciplinas semipresenciais como melhoria dos processos de 

flexibilização do currículo acadêmico nos cursos presenciais reconhecidos de uma IES 

de Montes Claros. Metodologia: O estudo foi realizado através de análise qualitativa 

dos dados secundários, expostos em documentos oficiais de uma IES em Montes Claros 

e do Censo do Ensino Superior do Ministério da Educação de 2013. Resultados: O 

presente estudo aferiu que, apesar da resistência da IES quanto à implantação de 

disciplinas semipresenciais, houve melhora nos processos de flexibilização do currículo 

acadêmico dos cursos presenciais reconhecidos. Conclusão: O presente trabalho, 

através dos dados oficiais, como relatórios e pesquisas com acadêmicos da IES e do 

Censo do Ensino Superior de 2013, verificou o aumento de discentes que aderiram ao 

ensino superior pela modalidade de ensino semipresencial no ano de 2013, e identificou 

a importância do envolvimento de toda a instituição de ensino superior, como um fator 

primordial para obter um bom resultado na implantação de disciplinas semipresenciais. 
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Introdução: A Política de Gestão Eletrônica de Documentos, focada na 

desmaterialização documental é extremamente importante para Instituições de Ensino 

Superior. Existem portarias do MEC que regulamentam a implantação de Políticas de 

Gestão Eletrônica de Documentos e possibilitam a desmaterialização do volume 

documental dos dossiês acadêmicos, por meio de métodos de digitalização e certificação 

digital (ICP-Brasil). A organização, tramitação e armazenamento de documentos 

provenientes da secretaria acadêmica, proporcionam um grande desafio, pois demandam 
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investimentos consideráveis em infraestruturas de armazenamento e mão-de-obra. A 

gestão inadequada do dossiê acadêmico pode provocar ações judiciais, que em alguns 

casos aumentam os custos operacionais dos processos institucionais. Objetivo: Este 

estudo tem como objetivo identificar os tipos documentais que compõe o dossiê 

acadêmico, evidenciando os pontos positivos da gestão eletrônica de documentos. Além 

de avaliar a necessidade de implantação de processos que possibilitem a 

desmaterialização e/ou redução do volume documental produzido, tramitado e 

arquivado em Instituições de Ensino Superior. Metodologia: O estudo ocorreu por meio 

de uma pesquisa qualitativa em uma Instituição de Ensino Superior (privada), localizada 

na cidade de Montes Claros/MG, no primeiro semestre de 2010. Foi realizado o 

levantamento do volume documental e diagnosticado as possibilidades de redução do 

espaço físico de armazenamento dos arquivos acadêmicos. Resultados: Ao implantar a 

Gestão Eletrônica de documentos, foi possível reduzir o espaço físico do arquivo em 

50% (cinquenta por cento), com a possibilidade de atingir 80%, (com utilização do ICP-

Brasil). Além de reduzir o extravio de documentos, eliminando a necessidade de 

consultar o documento físico. Conclusão: Os resultados apresentados neste estudo 

contribuíram na decisão institucional de implantação da Política de Gestão Eletrônica de 

Documentos. As metodologias foram implantadas e os processos operacionais foram 

otimizados. Atualmente os documentos não tramitam entre departamentos e os usuários 

acessam as informações simultaneamente em PDF. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na sociedade atual, as imagens assumem papel primordial, pois fazem parte de quase 

todos os textos usados no nosso dia a dia.  

  

Diante desse mundo letrado e das novas tecnologias em que estamos inseridos, 

observamos a importância de a escola trabalhar a leitura focando a formação do aluno 

enquanto um indivíduo que tenha a competência e a habilidade de ler tudo o que o 

cerca. Sendo assim, é necessário proporcionar aos alunos a interação com textos que 

contemplem os diversos tipos de linguagem e que possibilitem alcançar um nível de 

letramento pleno. Dessa forma, devemos redimensionar o trabalho com a leitura em sala 

de aula, pois decodificar apenas a linguagem verbal não basta. É preciso interpretar tudo 

o que se lê, contemplando de maneira mais abrangente as informações trazidas. 

 

A partir dessa utilização do visual pela sociedade, levantamos o seguinte 

questionamento: será que a escola, além da decodificação de signos, tem preparado o 

aluno para a interação e a intelecção com a linguagem não verbal, ou seja, tem 

trabalhado a leitura sob a perspectiva do “letramento Multimodal”? 

Para responder a tal questionamento, o presente trabalho tem como objetivo analisar se 

a escola está preparando o aluno para realizar a leitura de imagens, instrumentalizando-

o para o uso de todos os recursos de apresentação visual. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Leitura e Letramento 

 

Considerando que a leitura é um processo de interação ente o leitor e o texto e que esse 

processo exige a presença de um leitor ativo, Solé (1998) destaca que esse leitor deve 

processar e examinar o texto. Para tanto, é necessário que a escola proporcione a ele a 

elaboração de estratégias para a compreensão tanto do texto verbal quanto do não verbal 

para que se torne um leitor autônomo, capaz de ler e compreender uma diversidade 

textual com intenções e estruturas variadas. 

 

Entretanto, para que essa autonomia aconteça, é importante que o leitor seja dotado de 

competência leitora que possibilite a compreensão da mensagem veiculada. Nessa 

perspectiva, a escola deve instrumentalizar o aluno no processo de leitura e 

compreensão textual de maneira que aprenda a processar o texto levando em 

consideração os aspectos internos e externos, ou seja, a ler e a compreender elementos 

linguísticos e extralinguísticos. Desse modo, é imprescindível que esse leitor seja um 

sujeito letrado não só nos aspectos verbais como também nos não verbais, pois no 

mundo atual não é possível desvincular o ensino da língua materna de outras linguagens 

no texto. 

 

Sendo assim, durante a leitura, é importante levar-se em consideração vários aspectos, 

entre eles o visual, que é repleto de significações. Faz-se necessário, então, que a escola 

possibilite ao aluno desenvolver o letramento visual, que lida com o que pode ser visto e 

como se pode interpretar o que é visto e que tem grande importância no processo de 

compreensão da mensagem transmitida.  

 

Segundo Dionísio (2006, p.34), “na atualidade, uma pessoa letrada deve ser uma pessoa 

capaz de atribuir sentidos à mensagem oriunda de múltiplas fontes de linguagem, bem 

como ser capaz de produzir mensagens, incorporando múltiplas fontes de linguagem”. 

Isso significa que o aluno deve ser capaz de ler, compreender e produzir, com 

frequência, textos que contemplem a linguagem não verbal, bem como a não verbal, o 

que favorece a leitura/produção textual voltada para a imagem, reproduzindo o sócio-

histórico-ideológico da sociedade e colocando a linguagem visual em evidência.  
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2.2 Multimodalidade e Semiótica Social  

 

A Teoria da Semiótica Social destaca que um texto pode ser formado por um ou vários 

modos semióticos - palavras e imagens, por exemplo - resultando na noção de 

multimodalidade. De acordo com essa teoria, textos são construções multimodais e, 

dessas construções, a escrita é apenas um dos modos de representação da mensagem.  

 

Kress e Van Leeuwen (2001, p.20) definem multimodalidade como “o uso de vários 

modos semióticos no design de um produto ou evento semiótico, em conjunto com o 

modo particular como esses modos são combinados”. Portanto, fundamentados no fato 

de a Semiótica Social considerar todas as formas de ações sociais como fenômenos 

multimodais, podemos afirmar que alguns gêneros textuais, como práticas sociais, são 

também multimodais. Vejamos como ilustração: os gêneros orais podem combinar 

palavras e gestos, palavras e entoações etc.; os gêneros escritos podem combinar 

palavras e imagens etc.  

 

Assim, para se tornar um leitor letrado visualmente, o indivíduo deve estar atento para a 

leitura dos mais diversos modos semióticos e perceber, por exemplo, que não basta 

apenas ouvir o que o outro nos fala, mas analisar, também, os seus gestos e expressões 

faciais. O mesmo procedimento dá-se nos gêneros textuais que utilizam da linguagem 

não verbal, como em uma propaganda em que a distribuição de suas imagens não se dá 

por acaso, uma vez que o enunciador faz uso das cores, luzes, imagens e palavras para 

transmitir uma ideia. Cabe ao leitor analisar todos esses aspectos para a interpretação da 

mensagem concreta que o enunciador desejou passar. 

 

Diante do exposto, observa-se que a multimodalidade, aliada à teoria da Semiótica 

Social, configura-se como um recurso que permite a compreensão das mais diversas 

linguagens presentes nos textos que circulam na sociedade. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Como procedimento para a elaboração deste trabalho, realizou-se a pesquisa 

exploratória e descritiva proporcionando uma visão geral do assunto abordado. É uma 

pesquisa de cunho qualitativo que, segundo Minayo (1995, p.21-22), 
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responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, 
com um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela 
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações 
dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis.   

 

Para o desenvolvimento teórico, este artigo embasou-se na pesquisa bibliográfica a 

partir da leitura de livros, dissertações, teses, artigos, dentre outros documentos, que 

abordam sobre a Teoria da Semiótica e da Multimodalidade, bem como discussões 

acerca do Letramento Visual.  

 

Medeiros (2000) postula que a pesquisa bibliográfica “(...) é passo decisivo em qualquer 

pesquisa científica, uma vez que elimina a possibilidade de se trabalhar em vão, de se 

despender tempo com o que já foi solucionado”. (MEDEIROS, 2000, p.41) 

 

Ainda foi utilizada a técnica da observação de aulas, no período de outubro a novembro de 

2009, para verificar-se a metodologia utilizada pelos professores X, Y e Z, do 5º ano do 

Ensino Fundamental. Tendo em vista a importância da utilização da compreensão da 

linguagem visual utilizada pela sociedade e da realização de um trabalho com foco na 

Semiótica Social e na Teoria da Multimodalidade, nos propusemos a investigar se existe um 

favorecimento do trabalho com enfoque no letramento multimodal por parte dos professores.   

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Durante o período analisado, acompanhamos as aulas das professoras X, Y e Z. A 

professora X tem dez anos que concluiu o curso Normal Superior e ainda não cursou 

nenhuma especialização. A professora Y tem oito anos de formada em Pedagogia e 

possui Especialização em Supervisão Escolar. Já a professora Z tem 4 anos de formada 

em Letras/Português e cursa atualmente uma Pós-graduação em Metodologia do Ensino 

Superior. Essas professoras utilizaram como material didático nas aulas envolvendo a 

leitura o livro didático e alguns outros textos impressos selecionados e trazidos por elas. 

 

Ao analisarmos o livro didático adotado pela escola, percebemos que ele apresenta 

abordagens voltadas para um trabalho com as mais diversas linguagens. Os capítulos 
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são introduzidos com telas de pintores famosos ou algumas gravuras relacionadas ao 

tema proposto e, além disso, durante o capítulo, são discutidos os mais variados gêneros 

textuais, como canções, poemas, charges e tirinhas. Sendo assim, interpretamos que o 

livro de Língua Portuguesa está adequado ao Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb), que apresenta o descritor: Interpretar texto com auxílio de 

material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.). Os textos trazidos pelas 

professoras também contemplam várias tipologias textuais. Sendo assim, concluímos 

que o material selecionado para ser trabalhado em sala é propício para as discussões de 

significação de linguagens e conduz a um letramento multimodal. 

 

No entanto, ao analisarmos a prática das professoras em sala de aula, pudemos perceber 

que, apesar do bom material didático, elas ainda apresentam uma metodologia centrada 

na leitura e compreensão de textos voltados apenas para a linguagem verbal. As 

informações não verbais do texto, como as análises das imagens, foram 

desconsideradas.  

 

As aulas que exploram a prática de leitura pelos alunos da professora X seguem um 

padrão. Primeiro, ela solicita que eles façam leitura silenciosa do texto. Depois, uma 

leitura oral por um dos alunos. Em seguida, ela discute rapidamente o tema do texto e 

passa para a cópia e respostas das questões de compreensão de texto apresentadas pelo 

livro didático. Em um trabalho com uma reportagem, por exemplo, a professora 

desconsiderou o debate sobre as formas em negrito e itálico, bem como o subtítulo do 

texto. Ela só comentou sobre isso ao ser questionada por um aluno sobre o motivo da 

expressão em itálico. A professora explicou superficialmente dizendo que era para 

chamar a atenção e continuou a aula. 

 

A professora Y também seguiu o mesmo perfil da professora anterior. Nas aulas dessa 

professora, o trabalho com os aspectos multimodais também foram ignorados. Em uma 

aula, durante a leitura de um texto argumentativo, ela desconsiderou as aspas que 

denotavam uma ironia no texto. Os alunos ficaram sem compreender do que se tratava, 

não conseguiram perceber a ironia expressa e em seguida passaram para a compreensão 

escrita do texto.  
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Nas aulas da professora Z, a metodologia foi um pouco diferente, mas seguiu a mesma 

linha adotada pelas professoras anteriores. Nessas aulas, a professora deu maior tempo 

para a discussão oral e retirada de dúvidas sobre o texto. No entanto, ao trabalhar com o 

livro didático, ela não explorou a parte imagética e já foi imediatamente para o texto 

verbal. 

 

Pudemos observar que essas professoras não exploraram o conhecimento prévio dos 

alunos, não fizeram referência ao objetivo dos textos e, consequentemente, não 

promoveram a interação verbal a partir da compreensão dos textos multimodais. Desse 

modo, as professoras impediram o desenvolvimento da competência de leitura dos 

textos multimodais.  

 

Com base nessa análise, podemos deduzir que estamos formando alunos não letrados na 

compreensão e interpretação de textos que privilegiam o não verbal. É importante 

levarmos os alunos a lerem todos os gêneros textuais que contemplam as imagens e esse 

trabalho, iniciado em casa, deve ser não anulado, mas desenvolvido e ampliado pela 

escola que deverá ser responsável pelo ingresso dos alunos no mundo letrado, através da 

construção do seu processo de cidadania de forma ativa e mais autônoma possível. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta de leitura aqui abordada almeja contribuir na formação integral do aluno, em 

todas as suas dimensões culturais de aprendizagem, de modo que ele interaja com a 

cultura da sociedade atual. A escola, nesse viés, prepara os alunos para que sejam 

capazes de compreender os discursos veiculados na sociedade, tornando-os sujeitos 

letrados e dotados de competência leitora que lhes permitam ler e dialogar com o mundo 

ao seu redor.  

 

Uma das maneiras de a escola formar esse aluno letrado e leitor do mundo é trabalhar 

com a leitura sob a perspectiva da Semiótica Social, da Teoria Multimodal e das noções 

de Letramento Visual, conforme abordagem deste artigo. Assim, o trabalho com a 

leitura estará focado na construção de um sujeito capaz de compreender e interpretar 

uma variedade de discursos da sociedade, não apenas decodificando esses textos, mas 

fazendo uma leitura plena e crítica de gêneros textuais que usam tanto a linguagem 
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verbal como a não verbal. Dessa forma, o dever da escola é formar um aluno com um 

letramento multimodal pleno.  
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Objetivo. Tendo em vista o alto índice de reprovação em Cálculo Diferencial e Integral 

e uma resistência natural dos estudantes frente aos conteúdos que envolvem essa 

disciplina, este trabalho tem como objetivo propor uma estratégia de ensino de Funções 

Matemáticas nos cursos de Engenharia, a fim de obter uma aprendizagem significativa a 

partir da utilização da Engenharia Didática, apoiada na teoria da Aprendizagem 

Significativa de Ausubel, bem como na Teoria dos Registros de Representação 

Semiótica de Duval. Metodologia. Sequências didáticas sobre funções polinomiais 

foram elaboradas, seus dados coletados e suas análises realizadas, segundo as quatro 

etapas da Engenharia Didática de Michele Artigue e, como ferramenta computacional, 

foi utilizado o software GeoGebra.  As atividades aconteceram no laboratório de 

Informática das Faculdades Santo Agostinho, campus JK, em Montes Claros e contou 

com a participação de dezessete estudantes dos primeiros períodos de engenharia. 

Resultados. Constaram que a estratégia utilizada propiciou aos estudantes o contato 

com situações-problema envolvendo temas próprios da engenharia, contribuindo para a 

construção de um sólido conhecimento matemático sobre funções polinomiais de forma 

significativa. Conclusão. Os resultados mostraram que a estratégia escolhida, por ser 

diferenciada, proporcionou aos estudantes um conhecimento mais efetivo e 

significativo, pois foram evidenciados momentos de discussão, interpretação e 

compreensão do objeto matemático. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Ensino da Matemática, em particular, o Ensino do Cálculo, vem passando por 

grandes transformações ao longo do tempo. Os estudos e pesquisas na área de Educação 

Matemática promovem a reflexão sobre como a forma tradicional de ensino pode ser 

inovada por meio de estratégias diferenciadas que visem a uma melhor qualidade no 

processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Como menciona Lorenzato (2006, 

p.3), “dar aulas é diferente de ensinar. Ensinar é dar condições para que o aluno 

construa seu próprio conhecimento”. Nesse sentido, o professor deverá oferecer 

condições suficientes para que o seu aluno aprenda e vença a dificuldade de 

aprendizagem do conteúdo que está sendo proposto. 

 

Desvendar quais motivos levam ao alto índice de reprovação na disciplina Cálculo 

Diferencial e Integral e quais medidas podem ser tomadas para melhorar o processo 

ensino-aprendizagem dessa disciplina é um dos desafios do Ensino da Matemática 

Superior. É Importante destacar que a situação de reprovação nessa disciplina acontece 

em todo o mundo e não está ligada à cultura ou região de um determinado lugar. 

Conforme Rezende (2003): 
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Um dos grandes desafios no ensino superior de matemática ainda é, sem 
dúvida, o tão propalado “fracasso no ensino de Cálculo” (...) este tem início 
desde o momento em que se começa a ensinar Cálculo. (REZENDE, 2003, p. 
1) 

 

Como consequência desse “fracasso do Ensino do Cálculo”, muitos pesquisadores 

voltam suas atenções para descobrir qual a melhor metodologia para se ensinar esse 

conteúdo e onde se encontra a raiz desse problema. Assim, estudos relacionados ao uso 

de recursos tecnológicos para o ensino de matemática buscam possibilidades de auxílio 

na prática docente nesta disciplina de forma a contribuir, significativamente, para a 

aprendizagem dos estudantes, como retrata Tall, Smith e Piez (2008). 

Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar um relato de experiência da utilização de 

uma sequência didática produzida para o ensino do tópico Integral, utilizando o 

software Geogebra.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

O uso de ferramentas computacionais pode tornar o estudo de conteúdos matemáticos 

bem mais produtivo e interessante, de forma a proporcionar verdadeiras e significativas 

aprendizagens matemáticas, garantindo o sucesso da integração da tecnologia e 

educação matemática, retratada por Zuchi (2009): 

 
Com a integração das TICEs2, novos elementos aparecem, em especial, a 
necessidade de desenvolver recursos didáticos para a implementação das 
atividades em sala de aula, onde o trabalho colaborativo entre professores e 
pesquisadores tem um papel chave. [...] o desenvolvimento de recursos que 
permitem a integração das tecnologias no ensino da matemática toma, em 
diferentes países, um espaço considerável na pesquisa em educação 
matemática. (ZUCHI, 2009, p.240). 

 

Uma das dificuldades de aprendizagem do Cálculo está voltada ao conceito de Integral. 

Muitos estudantes não interpretam esse tópico de forma adequada, sendo que, alguns 

simplesmente se prendem à memorização de técnicas para encontrar a primitiva de uma 

determinada função. Segundo Tall & Vinner (1981), a procura de significados se torna 

importante na compreensão dos conteúdos, neste caso, a Integral deve ser entendida 

como o cálculo de áreas de uma determinada região, como no modelo elaborado pelo 

matemático alemão Bernhard Riemann, conhecido como Integral de Riemann. 

                                                            
2 Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas à Educação 
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Diante dessa perspectiva no Ensino do Cálculo, o uso de softwares tem ganhado 

destaque pela dinamização, interatividade e da capacidade investigativa mediante a 

manipulação dos objetos matemáticos construídos.  

 

Segundo Valente (1999), o uso do computador na educação prontifica a interação entre 

o aluno e a construção do conhecimento. O autor defende ainda que o professor deve ser 

capaz de distinguir uma atividade passível de execução via computador, além de ter 

consciência dos objetivos a serem alcançados e das limitações que a ferramenta 

computacional apresenta.  

 

A utilização do computador aliado ao uso de softwares em sala de aula contribui para a 

interação entre aluno e o conteúdo didático, pois os recursos tecnológicos possuem 

características de dinamismo, interatividade e estimulação. Dessa forma, surgem 

softwares específicos voltados para o processo de ensino-aprendizagem, denominados 

de educativos. Os softwares educacionais são elaborados para a construção do 

conhecimento de um conteúdo programático com ou sem a orientação do professor 

como mediador e sua principal característica é seu caráter didático como ressalta 

Oliveira (2001). 

 

O software educativo matemático Geogebra se adequa a situação proposta de forma 

eficiente por todas as suas características pedagógicas (une álgebra, geometria, cálculo e 

estatística de maneira interativa) e computacionais (é de fácil manipulação e acessível a 

todos os níveis de ensino). O Geogebra foi elaborado por Markus Hohenwarter, que 

iniciou esse projeto em 2001, na University of Salzburg. Desde o seu formato original, o 

Geogebra está constantemente sendo aperfeiçoado com novos comandos e novas 

versões, podemos citar mais recentemente a versão 3D do software que está em fase de 

teste. 

 

No Ensino de Integral, muitos estudantes nos primeiros anos do Ensino Superior 

apresentam dificuldades já que não conseguem desenvolver essa imagem de conceito de 

forma adequada. Estes ficam presos a decorar o algoritmo para encontrar a primitiva de 

alguma função. Além disso, muitos estudantes apresentam problemas em entender a 

relação entre a Integral definida e a área sob a curva, o que traz uma série de conflitos 

na formação desse conceito.  
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De acordo com Barroso (2007): 

 
O conceito de integral, por exemplo, se constitui em um objeto matemático 
rico em significados e aplicações, (...) constata-se a grande dificuldade dos 
estudantes de primeiro ano universitário em compreender este conceito. No 
início do segundo ano, a representação que a maioria deles tem sobre a noção 
de integral está associada, em geral, ao cálculo da integral indefinida de um 
polinômio. Ou seja, a integral é reduzida a uma ferramenta para o cálculo de 
uma primitiva. (BARROSO, 2007, p. 1 e 2) 

 

3 METODOLOGIA  

 

Para que a abordagem do conceito de Integral pudesse tornar o estudante mais próximo 

desse conceito, foi produzida e aplicada uma sequência didática de atividades para o 

trabalho com esse tópico. Nessa sequência didática, foram utilizados elementos das 

sequências didáticas propostas por Zabala (1998) que visam manter unidade na prática 

educativa com três fases de uma intervenção reflexiva: planejamento, aplicação e avaliação.  

 
Se realizamos uma análise destas sequências didáticas buscando os elementos 
que as compõem, nos daremos conta de que são um conjunto de atividades 
ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos 
educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos 
professores como pelos alunos. (ZABALA, 1998, p. 18). 

 

A sequência de atividades produzida é composta por duas etapas: a primeira para a 

familiarização e aplicação dos conceitos de somas inferiores e superiores, bem como o 

conceito de Integral e a segunda, de caráter demonstrativo, um roteiro de atividade com 

a utilização do software Geogebra. Essa sequência foi aplicada a uma turma de 15 

(quinze) acadêmicos do curso de Licenciatura Plena em Matemática da Universidade 

Estadual de Montes Claros. Com as atividades, foi anexado um questionário contendo 

cinco questões referentes às opiniões dos participantes quanto à metodologia proposta, 

sendo que esse questionário foi também utilizado na análise dos resultados e também 

para a implementação da sequência proposta.  

 

A sequência de atividades associa o conceito de integral à ideia geométrica, utilizando 

assim os conhecimentos prévios dos estudantes sobre medidas de segmentos e de 

regiões planas, fazendo com que a visão de Integral esteja ligada a conceito de áreas de 

polígono. Dessa maneira, o estudante tem uma aproximação com o conteúdo e 

desenvolve a imagem de conceito de Integral de forma adequada. Barroso (2007, p. 2) 
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salienta que "já nos primeiros anos de escola, o conceito de integral vem sendo 

construído por ocasião, dentre outros, do ensino do conceito de medida de 

comprimentos".  

 

O conceito de Integral está associado à área de curvas pela visualização geométrica, 

sendo esta bastante acessível aos conhecimentos já adquiridos pelos estudantes. A 

primeira definição rigorosa de Integral de uma função num intervalo foi desenvolvida 

pelo matemático Bernhard Riemann e é mundialmente conhecida como Integral de 

Riemann. A sequência didática proposta tem como objetivo calcular a área da região 

limitada por funções em intervalos limitados através de sua divisão em retângulos.  

 

Na figura seguinte, estão sendo apresentadas imagens contidas na sequência didática, 

sendo que esta traz instruções aos estudantes para a execução das atividades no software 

Geogebra.  

 

 
Figura1: Cálculo de áreas pela Soma Superior e Soma Inferior 

Fonte: Software Geogebra 
 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Na análise dos dados, foi verificado: 1) se os acadêmicos conseguiram realizar, com 

êxito, as atividades propostas; 2) quais as questões com o maior índice de erro; 3) o que 

justifica os erros cometidos (falta de instruções na sequência didática ou falta de pré-

requisitos teóricos)  

 

O ensino do Cálculo Integral unido aos recursos tecnológicos, como por exemplo, o 

software Geogebra, facilita a compreensão de conceitos matemáticos abstratos como a 

definição de Integral a partir de Soma de Riemann. Assim, essa metodologia 
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tecnológica de ensino torna o aprendizado mais significativo e dinâmico, uma vez que 

uma das principais características do uso de softwares é desenvolver a capacidade 

investigativa do aluno mediante a manipulação de objetos construídos.  

 

5 CONCLUSÕES  

 

Foi percebido, com a aplicação da sequência didática, que os acadêmicos participantes 

foram capazes de realizar a atividade proposta, trazendo benefícios para o processo de 

aprendizagem do conceito de integral. A proposta de trabalhar com exemplos 

numéricos, para posteriormente trabalhar as demonstrações, facilitou a compreensão dos 

conceitos abstratos existentes no conceito de integral, pois muitos dos acadêmicos 

conseguiram responder às questões demonstrativas devido ao primeiro contato com os 

exemplos numéricos. 

 

Com a realização da sequência didática, os acadêmicos puderam familiarizar-se, 

inicialmente, com o objeto matemático estudado para depois explorar demonstrações e 

as técnicas mecânicas de cálculo da Integral, entendendo, assim, seu significado.  

 

Portanto, a partir das análises realizadas, foi possível perceber que o software Geogebra 

é uma ferramenta que contribui na visualização dos conceitos abordados de forma 

dinâmica e interativa e que a sequência didática proposta trouxe novas oportunidades de 

aprendizagem do conceito de Integral. Logicamente, isto não é suficiente para o ensino 

desse tópico, sendo necessário levar em conta que tão importante quanto saber técnicas 

algébricas para cálculos de integrais é saber seu significado e sua interpretação. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Brasil, nos últimos anos, deu grandes passos no que diz respeito à universalização 

educacional no nível primário, atingindo praticamente a totalidade das crianças em 

idade escolar. No entanto, apesar dos avanços, ainda há muito a fazer. Além disso, as 

desigualdades ainda são imensas: enquanto alguns municípios exibem indicadores de 

primeiro mundo, em algumas regiões o país ainda acumula atrasos significativos. 

 

Há discussões teóricas e empíricas recorrentes que tentam relacionar o impacto da 

escolaridade média sobre a renda agregada de municípios, estados e para o Brasil. Este é 

um tema interessante que suscita a busca de respostas. Sabe-se que a educação é fator 

essencial para que haja desenvolvimento econômico. Sem educação é impossível uma 

nação almejar desenvolver-se e, no caso das economias mais atrasadas, retirar um 

contingente significativo de sua população do estágio de exclusão social em que se 

encontra. Este é um mal de que padecem a maioria das populações dos estados 

brasileiros.  

 

Este estudo analisa, através de um painel de dados, a influência dos diferentes níveis 

educacionais na distribuição de renda. A hipótese central da pesquisa é demonstrar que 

existe uma relação de causa e efeito entre escolaridade e renda no País. O modelo 

estimado tem como variável dependente o coeficiente de Gini, que se refere à diferença 
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entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos; e duas variáveis explicativas, 

Renda Per capita e Nível de Escolaridade. Para atingir os objetivos, a pesquisa lança 

mãos dos dados publicados pelo Atlas do Desenvolvimento Humano dos Estados do 

Brasil referentes ao ano 2000. Espera-se, com este, estudo identificar se existe uma 

influência do nível de escolaridade em relação à distribuição de renda no Brasil.  

 

2 OBJETIVOS  

 

 Analisar se existe ou não influência do nível de escolaridade na formação da 

distribuição de renda no Brasil.  

 

 Verificar se os diferentes níveis de escolaridade contribuem igualmente para a 

promoção do crescimento econômico nas regiões brasileiras.  

 

3 METODOLOGIA  

 

Para a análise da influência do nível de escolaridade na distribuição de renda no Brasil, 

dado pelo índice de Gini, utilizou-se a regressão múltipla, com determinadas variáveis 

para identificar tal influência.  

 

Os dados utilizados neste estudo foram coletados no Atlas do Desenvolvimento 

Humano 2013, usando como base o censo do ano 2000. Foram analisadas as 26 

unidades federativas e o Distrito Federal.   Para responder à hipótese inicial, as análises 

se dividiram de acordo com os principais níveis de escolaridade, sendo os dados 

analisados paralelamente entre: Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior.  

 

A variável dependente do estudo, o índice de Gini, mede o grau de desigualdade 

existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. Com 

relação às variáveis explicativas selecionadas temos:  

 

Renda per capita: Em economia, PIB per capita é o indicador que tem sido 

convencionalmente utilizado para medir o grau de desenvolvimento de um país, obtido 

a partir da divisão do fluxo de produção anual pelo total da população.  
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Escolaridade: Foram selecionados os dados por nível de escolaridade: Fundamental, 

Médio e Superior.  

 

Os dados foram utilizados na estimação de um modelo na forma linear, no qual o índice 

de Gini é função das variáveis renda per capita e nível de escolaridade. Para tanto, 

foram estabelecidos 3 modelos para comparação, contendo, em cada um deles, um nível 

de escolaridade específico para comparação posterior. Abaixo, o modelo especificado a 

partir dessas variáveis: 

 

Coeficiente de Gini = 0 + 1renda per capita + 2 nível fundamental + u 

Coeficiente de Gini = 0 + 1renda per capita + 2 nível médio + u 

Coeficiente de Gini = 0 + 1renda per capita + 2 nível superior + u 

  

Estimou-se o modelo, com a realização de diversos testes, cujos resultados obtidos 

serão interpretados e discutidos na próxima seção. Para a estimação do modelo e 

realização de tais testes, foi usado o programa estatístico StataSE/10. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A saída de regressão seguinte mostra os resultados obtidos a partir do modelo de 

regressão especificado anteriormente. 

 

 
 

       _cons      .0721382    .082618     0.87   0.392    -.0987701    .2430465
lnEnsFundC~p      .0802495   .0542845     1.48   0.153    -.0320465    .1925456
lnrendapcita    --.0893212   .0293755    -3.04   0.006    -.1500891   -.0285534

 lnGini_1991      .5755298   .1358234     4.24   0.000     .2945577    .8565019
                                                                              
lnindicede~i        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total     .064479591    26  .002479984           Root MSE      =  .02605
                                                       Adj R-squared =  0.7264
    Residual     .015604351    23   .00067845           R-squared     =  0.7580
       Model      .04887524     3  .016291747           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  3,    23) =   24.01
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      27

 . reg lnindicedegini lnGini_1991 lnrendapcita lnEnsFundComp
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Na análise do modelo referente ao nível de escolaridade Ensino Fundamental, temos 

que o índice de Gini apresentou o valor 0,57. Já no Ensino Médio, apresentou o valor 

0,51, e, no Ensino Superior o valor de 0,49. Considerando o significado do índice, 

observamos que um índice mais satisfatório, mais aproximado de zero, é verificado no 

Ensino Superior, se comparado com os demais níveis de escolaridade.  

 

5 CONCLUSÃO  

 

Após análise do modelo de regressão, conclui-se que as variáveis utilizadas na regressão 

interferem na variável permanente, coeficiente de Gini. No entanto, ao se comparar os 

níveis de escolaridade, podemos observar uma discreta variação entre os modelos 

analisados.   

 

O modelo de regressão deste artigo não apresentou nenhum problema relacionado à 

multicolinearidade e heteroscedasticidade. Portanto, apresenta-se como um modelo 

consistente. Entretanto, para estudos futuros, sugere-se a inclusão de outras variáveis, 

       _cons      .1636186   .0723177     2.26   0.033      .014018    .3132191
lnEnsMedComp      .1170925   .0469053     2.50   0.020     .0200616    .2141234
lnrendapcita    --.1179309   .0298845    -3.95   0.001    -.1797516   -.0561101

 lnGini_1991      .5493307   .1253999     4.38   0.000     .2899212    .8087401
                                                                              
lnindicede~i        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total     .064479591    26  .002479984           Root MSE      =  .02418
                                                       Adj R-squared =  0.7643
    Residual     .013444321    23  .000584536           R-squared     =  0.7915
       Model      .05103527     3  .017011757           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  3,    23) =   29.10
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      27

 . reg lnindicedegini lnGini_1991 lnrendapcita lnEnsMedComp

       _cons       .262328      .1374     1.91   0.069    -.0219057    .5465616
lnEnsSupComp      .0327075   .0263864     1.24   0.228     -.021877     .087292
lnrendapcita    --.0884015   .0330473    -2.67   0.014    -.1567651   -.0200379

 lnGini_1991      .4942795   .1452346     3.40   0.002     .1938388    .7947201
                                                                              
lnindicede~i        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total     .064479591    26  .002479984           Root MSE      =  .02639
                                                       Adj R-squared =  0.7192
    Residual     .016017035    23  .000696393           R-squared     =  0.7516
       Model     .048462556     3  .016154185           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  3,    23) =   23.20
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      27

 . reg lnindicedegini lnGini_1991 lnrendapcita lnEnsSupComp
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visando um melhor entendimento dos fatores que explicam a influência da escolaridade 

na distribuição de renda dos brasileiros.  

 

Diante deste estudo, verifica-se que ainda se fazem necessários diversos estudos sobre a 

influência da escolaridade na distribuição de renda no Brasil. Os resultados deste estudo 

apesar de não serem conclusivos, dão indícios de que a distribuição de renda sofre 

influência da escolaridade, uma vez que os dados para o coeficiente de Gini tiveram 

uma maior aproximação de zero à medida que se elevava o nível de escolaridade. Tal 

constatação pode interferir de maneira positiva na busca pelo desenvolvimento 

educacional e intelectual dos brasileiros e, por consequência, na busca cada vez maior 

da igualdade na distribuição de renda.  
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Introdução: A internet disponibiliza diversos tipos de artigos, livros, dentre outros 

recursos dos mais variados temas. O avanço tecnológico e a popularização da internet 

permitem uma livre circulação de informações. É muito comum que se realize uma 

pesquisa (escolar, acadêmica, etc) e lance mão do Google, que é uma das grandes 

facilidades atuais.  E foi a partir dessa análise que alguns questionamentos começaram a 

ser feitos. Objetivos: Mostrar algumas armadilhas do “ctrl+c e ctrl+v; Evidenciar a 

importância da ferramenta; Compreender a importância de fazer uma análise crítica do 

material a que se tem acesso.  Metodologia:  A metodologia escolhida foi um estudo 

exploratório descritivo, através de pesquisa bibliográfica, para aprofundamento teórico 

sobre a problematização.  Conclusões: Atualmente a sociedade já se acostumou com a 

utilização da internet no dia a dia, no entanto, algumas características devem ser levadas 

em consideração no momento da escolha do material acessado, principalmente para 

evitar algumas armadilhas, tais como fontes duvidosas, o plágio e principalmente não 

permitir que o “ctrl+C e ctrl+V” iniba a capacidade de interpretação e a formulação de 

opinião. Em resumo, buscar pelas melhores fontes e sempre utilizar mais de uma, usar 

referências virtuais e também físicas são algumas das opções para que o processo de 

aprendizagem seja positivo.  Referências: BEAUCLAIR, João.Ensinar é acreditar. 

Coleção Ensinantes do Presente, volume I. Editora WAK, Rio de Janeiro, 2008. 

CHAUI, Marilena. Convite à filosofia . São Paulo, Ática, 2000.  

INOUE, Ana Amélia et al. Temas transversais e educação em valores humanos. Editora 

Fundação Peirópolis, São Paulo, 1999 
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Palavras-chave: Teorema de Mercer, operador integral, operador positivo, espaços de 

Krein, teorema espectral. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Teoria de Operadores Lineares em espaços munidos de uma forma sesquilinear 

hermitiana é um ramo da Análise Funcional aplicada em diversas áreas da Matemática e 

da Física. Problemas de Mecânica [11], Teoria Quântica de Campos e Sistemas de 

Equações Diferenciais Dissipativos Hiperbólicos e Parabólicos ([9], [10]) aparecem 

nesse cenário. Embora os físicos teóricos tivessem conhecimento de tais operadores, os 

matemáticos foram motivados a descrever e esclarecer as propriedades geométricas e 

topológicas dos espaços onde esses operadores lineares atuam. Dentre os matemáticos 

que apareceram nessa formalização, destacou-se Pontryagin. Seus estudos foram 

continuados por Krein e Iokhvidov.   

 

Neste trabalho, estudaremos a teoria de espaços de Krein, cujos conceitos e definições 

foram baseados em [2]. Em poucas palavras, espaço de Krein é um espaço vetorial 

obtido pela soma direta de espaços de Hilbert, onde cada somando tem as expressões de 
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seus produtos internos iguais, a menos de sinal e, dependentes da forma sesquilinear 

hermitiana atuando sobre o espaço. 

 

Nesses espaços, estudaremos operadores positivos e autoajuntos no sentido de Krein. 

Tal como na teoria clássica, num espaço de Krein também aparece a versão do teorema 

espectral para operador limitado e positivo. Esse teorema será usado para encontrarmos 

a expressão do núcleo do operador integral da forma , onde R, S e T são 

operadores integrais sobre , o espaço das funções quadrado-integráveis gerado 

pela medida de Lebesgue de  restrita à  , a esfera unitária com centro na origem 

desse espaço.  

 

Geralmente, as propriedades assumidas para operadores integrais implicam que eles são 

também compactos autoadjuntos sobre os espaços que eles atuam. Portanto, o Teorema 

Espectral Clássico é aplicado para gerar uma sequência de funções integráveis e uma 

sequência numérica que são usadas na composição de uma série que pode convergir 

uniformemente para o núcleo do operador integral em questão. Essa técnica foi usada 

primeiramente por Mercer. Também a usaremos aqui para obter a expressão de  

. Isso justifica o título do trabalho que estamos apresentando. 

 

Teorema de Mercer para compactos da reta [8]: Seja K uma função em 

. Se K é contínua e o operador integral gerado por K é não negativo, 

então, existe uma sequência de números não negativos  convergindo para 0 (zero) e 

uma sequência  ortonormal em  formada por funções contínuas tal que a 

soma 

 

 ,    

 

converge absoluta e uniformemente em . 

 

Várias versões deste teorema foram estudadas por muitos matemáticos. Sua 

aplicabilidade está associada a muitos problemas. A referência [3] faz uso desse 

teorema para estudar teoria de operadores. Problemas, como: Equações de Volterra e 

teoria de aproximação aparecem naturalmente neste campo da análise. 
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Versões mais gerais do Teorema de Mercer foram estudadas por outros pesquisadores 

[4], [5]. A versão estudada aqui é uma extensão daquela provada em [4] 

 

Teorema de Mercer: Sejam R e T operadores integrais autoadjuntos sobre , 

ambos gerados por núcleos contínuos. Assuma que -1 não é um autovalor de T. Se R é 

positivo, então existem sequências  e  em  e uma sequência  de 

números reais tais que 

 

 ,  [a,b] 

 

 converge  absoluta e uniformemente em   para o núcleo gerador de 

.  

 

Este trabalho tem por objetivo a aplicação de resultados prévios relacionados aos 

espaços de Hilbert, à convergência e continuidade de séries, à teoria espectral, à teoria 

de medida, às funções quadrado intregráveis sobre esfera etc..., para a obtenção de uma 

extensão do Teorema de Mercer para uma composição da forma , onde R, S 

e T são operadores integrais sobre o espaço usual , onde  é a esfera unitária 

de . Essa extensão refere-se a dois sentidos: Primeiro que o espaço  será 

substituído por  e, segundo,  a classe de operadores com que lidaremos é mais 

geral que a tratada na hipótese do teorema acima, ou seja, o operador T agora está sobre 

  e o operador I será substituído por um operador integral S sobre . Para 

isso, levamos em conta as sequências não decrescentes dadas por  e 

 e à cadeia ordenada 

 

 ,  para algum 

inteiro positivo . 

 

A prova desta extensão é baseada na construção de uma estrutura de Krein para  

dependendo de R, S e T.  Tal construção será mais detalhada que aquela feita por 

Dostanic. 
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Teorema de Mercer para : Sejam R, S e T operadores integrais em 

 tais que R e S+T são gerados por núcleos contínuos em . Sejam 

 e  sequências em  compatíveis com S e T, 

respectivamente. Assuma que  é uma base ortonormal de ,  é 

limitada e satisfaz  a condição 

 , para algum inteiro positivo . Se R é compacto e positivo, então existe 

uma sequência  em  compatível com R tal que 

 

                  (1) 

 

converge absoluta e uniformemente em  para o núcleo gerador de . 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

Assumiremos as afirmações do teorema para os operadores R, S e T. Como a sequência 

 é real, a desigualdade de Cauchy-Schwarz mostra que 

 

,  

 

onde . Sabemos que cada fator do produto anterior é convergente. 

Logo, pelo Critério de Cauchy para convergência uniforme, a série (1) converge 

absoluta e uniformemente em . Para finalizar a prova, mostraremos que, na 

verdade, essa série converge para o núcleo gerador   do operador 

. Usando os conjuntos  e , temos que 

 

.                                 (2) 

 

O coeficiente de Fourier desta expansão será calculado na sequência, usando o Teorema 

de Fubini-Tonelli. 
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Assim,  

 

 

Finalmente, retornando em (2) concluímos que  

 

. 

 

Assim, o teorema está provado. 

 

3 CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

Finalizamos o trabalho observando que o teorema anterior é extensível a um espaço 

topológico X munido de uma medida localmente finita em lugar de . Neste caso, o 

resultado que obtemos é uma extensão do contido em [5], onde as sequências   e 

 satisfazem às condições: 

 

1.    é limitada em R tal que  

 

 , 

 

para algum inteiro positivo ; 

 

2.   é uma sequência constante com entradas iguais a 1. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo e atuação do profissional da Psicologia nos processos fundamentais do 

desenvolvimento humano, principalmente, por compreender os princípios do processo 

de aprendizagem das crianças no campo das práticas educativas, têm sido de grande 

importância para a Psicologia da Educação. Não obstante os estudos e pesquisas 

científicas com a aprendizagem resultaram no aparecimento de diferentes definições de 

aprendizagem, conforme as diversas teorias que foram se organizando e dando 

sustentação aos fenômenos investigados. No que concerne ao desenvolvimento da 

criança, os mesmos estudos consideraram relevantes as diferenças individuais e o 

próprio rendimento escolar na construção da Psicologia da Educação, cujo estatuto 

científico advém desse âmbito de estudo. 

 

Esse trabalho teve como objetivo analisar os principais aspectos que envolveram os 

fenômenos educativos iniciados com o reducionismo psicológico no século XIX até as 

concepções atuais da psicologia que procuram conceber os fenômenos educativos como 

atividade humana pautada na transformação social.  
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2 MÉTODO 

 

O trabalho foi desenvolvido pelo método de pesquisa bibliográfica, consistente no 

exame de literatura sobre os estudos da Psicologia da Educação, mormente os 

fenômenos educativos e as teorias psicológicas da aprendizagem e desenvolvimento. 

Buscou-se, pelo método de abordagem dedutiva, elucidar a questão relativa à teoria de 

ensino e aos mecanismos utilizados pela psicologia para avaliação da aprendizagem e 

nível de desenvolvimento evolutivo do indivíduo em situação educativa. 

 

Seguindo as concepções que surgiram no transcurso dos últimos cem anos, foram 

avaliados estudos desde a última década do século XIX até a literatura atualizada da 

primeira década do século XXI. 

 

3 DESENVOLVIMENTO  

 

A Psicologia da Educação surgiu com a necessidade de aplicar o conhecimento e 

métodos da Psicologia nas práticas educativas, entendendo de maneira científica o 

campo da educação. Até o final do século XIX a Psicologia e a Educação eram 

mediadas pela Filosofia, nessa época a teoria educativa vigente tinha como intuito 

exercer as faculdades humanas através da concentração, raciocínio e memória (COLL et 

al., 1999). Essa mesma visão é encontrada nos projetos de Herbert, que embora 

combatesse a teoria das faculdades, como aponta Campos (2010), seguia a linha da 

educação pela instrução, influenciado pelas ideias que remontam a idade média. 

 

Campos (2010) ressalta a influência de Herbert no final do século XIX, quando 

contribuiu com o estudo sobre como as sensações e ideias formadas pela experiência 

passam pela psique e influenciam a aprendizagem posterior, dando origem a Teoria da 

Apercepção. Ainda, segundo a autora, as contextualizações de Herbert sobre o uso do 

método indutivo no ensino foram bem aceitas na segunda metade do século XX. Esse 

movimento, que foi fortalecido por Herbert, se originou com Pestalozzi 

aproximadamente um século antes (CAMPOS, 2010). 

 

A partir desses fatos, Bock (2008) explica que no final do século XIX, a Psicologia 

começou a se distanciar e ganhar autonomia, o mesmo ocorrendo com a Teoria 
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Educativa, que também buscou fundamentação científica. Nesse cenário nasceu a 

Psicologia da Educação com base científica (BOCK, 2008), que se caracterizou como 

área de convergência de muitos interesses sobre a aprendizagem e sua relação com a 

atividade educativa. Panorama em que surgiram vários teóricos influentes com empenho 

em mediar a relação entre a ciência psicológica e o ensino (COLL et al., 1999). 

 

Cattell foi o primeiro a utilizar testes mentais para medir as diferenças individuais, 

William James, outro teórico da época, dedicou-se às aplicações concretas da psicologia 

na educação e Stanley Hall pesquisou a psicologia da criança e introduziu o 

questionário como instrumento para explorar o pensamento infantil (SCHULTZ; 

SCHULTZ, 2002; CAMPOS, 2010). Coll et al. (1999) esclarecem que esses autores 

foram abalizados como os principais precursores da psicologia da educação. 

 

Nas primeiras décadas do século XX, esse movimento na Psicologia da Educação foi 

deveras acentuado. Daí surgiu a necessidade de promover mudanças confiantes no 

ensino, que fossem amparadas por uma teoria educativa de caráter científico. 

 

Dessa maneira, destacavam-se três principais campos de interesse: medir as diferenças 

individuais e elaborar testes; análises dos processos de aprendizagem; e, a psicologia da 

criança. Coll et al. (1999) afirmam que a importância da Psicologia da Educação nessa 

fase, se sustentou na elaboração de instrumentos para obter uma medida objetiva das 

capacidades intelectuais, dos traços de personalidade e do rendimento escolar. 

 

Historicamente, as primeiras definições da Psicologia da Educação foram formadas, 

amparadas no trabalho dos precursores, por vários teóricos, sendo Edward L. Thorndike 

e Charles H. Judd os mais mencionados nesse período (COLL et al., 1999). Todos com 

a finalidade de produzir conhecimento científico.  

 

Conforme Coll et al. (1999), nessa época nos Estados Unidos, a partir das colocações de 

Cattell, sobre as diferenças individuais e a construção de testes mentais, e da publicação 

de Thorndike, sobre o primeiro estudo sistemático da aprendizagem, o conhecimento 

experimenta avanços promissores. Esse autor ressalta que Thorndike destacou que é 

preciso através da pesquisa experimental fundamentar as propostas educativas, com isso 
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formulou a lei do efeito, onde as condutas posteriores satisfazem uma necessidade ou 

evitam um perigo, que teve grande repercussão entre os estudiosos da época. 

Judd, teórico influente, representou um enfoque diferente embasado por dois grandes 

fundamentos decisivos para mudar a educação: o currículo e a organização escolar que 

incluem os conhecimentos acumulados pela sociedade, necessários ao desenvolvimento 

da criança (COLL et al., 1999).  

 

A respeito dessas considerações, Bordenave e Pereira (2005), evidenciando as 

proposições de Robert Gagné, teórico da Psicologia, destacou a necessidade da 

experiência pela criança, cujo desenvolvimento determinará a pessoa que ela se tornará. 

Essa experiência se encontra, na base dos conhecimentos acumulados e inclusos no 

conteúdo das escolas. Eles afirmam ainda que a aprendizagem desses conhecimentos, 

ocorre quando a criança recebe e responde a estímulos do ambiente externo.  

 

Remonta-se a mesma época na Europa, os estudos de Alfred Binet, teórico inatista que 

apresentou grande parte das provas de medida da inteligência que, mais adiante, seriam 

incluídas na Escala Mètrica de la Intel-ligència, de Binet-Simon, publicada em 1905. 

Em 1916 foi criada uma versão própria dos construtos deixados por Binet, que obteve 

grande difusão como Stanford-Binet (COLL et al., 1999).   

 

Nesse sentido, Fontana e Cruz (1997) destacou que “Binet concebia a inteligência como 

uma aptidão geral que não depende das informações ou das experiências adquiridas no 

decorrer da vida do indivíduo.” Segundo Binet, citado por Fontana e Cruz (1997), a 

inteligência é vista como um atributo do indivíduo fixado pela hereditariedade e, como 

tal, variável de uma pessoa para outra. 

 

Os testes psicométricos, com os avanços alcançados, abrangeram, não apenas o 

desenvolvimento intelectual, mas também o campo da personalidade e do rendimento 

escolar (COLL et al., 1999). Segundo Bordenave (2005), a concepção pedagógica foi 

inteiramente voltada para a criança, educar seria essencialmente propiciar o 

desenvolvimento harmonioso da individualidade em consonância com as expectativas 

da sociedade. 
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Já o suíço Edouard Claparède, um dos defensores desse postulado no contexto europeu, 

refletiu sobre o quanto é necessário entender os eventos psíquicos a partir de uma 

funcionalidade para a vida, que sentido tem e qual lugar ocupa em dado momento da 

história do indivíduo. Cenário que, em 1906 segundo Coll et al. (1999), Claparède como 

movimento inicial, organizou um seminário com o objetivo de introduzir os futuros 

docentes nos métodos da psicologia experimental e da criança. Assim, em 1912, criou o 

instituto Jean-Jaques Rousseau de psicologia aplicada à educação onde trabalharam 

posteriormente, psicólogos distintos como Jean Piaget e Bärbel Inhelder.  

 

No âmbito das diferenças individuais, a aplicação dos testes psicométricos era o método 

referencial para os psicólogos após a segunda década do século XX, em que se 

destacavam os mesmos campos de interesses citados anteriormente (COLL et al., 1999). 

Desta forma, entender sobre os processos de aprendizagem e o desenvolvimento infantil 

se tornava fundamental para a educação que se encontrava em pleno avanço 

(FONTANA; CRUZ 1997). 

 

Pelo fato de encontrar-se em contínua expansão, precisamente em 1942, a National 

society for the study of education, publicou e difundiu as principais teorias de 

aprendizagem elaboradas e apresentou as suas aplicações educativas em termos de 

métodos de ensino, motivação e organização do currículo escolar (COLL et al., 1999). 

Contudo, conforme aponta esse autor, havia divergência entre as concepções teóricas 

vigentes. Alguns psicólogos propunham o estudo dos processos de aprendizagem em 

laboratório experimental e outros buscavam os mesmos conhecimentos sobre os 

processos de aprendizagem, porém consideravam a necessidade de experiências dentro 

da sala de aula. 

 

Essa posição da Psicologia da Educação já presente na visão de Thorndike e Judd, como 

citado por Coll et al. (1999), deu sequência a duas grandes concepções que se 

reformularam posteriormente: a Psicologia aplicada à Educação, que tem por ação 

escolher entre os conhecimentos da psicologia científica, os que podem ser mais 

proveitosos para estudar o comportamento das pessoas no terreno educativo, e a 

Psicologia da Educação como disciplina ponte, que busca transformar uma mera 

aplicação dos conhecimentos psicológicos em território educativo numa 

interdependência e integração no âmbito da atividade humana. 
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No decorrer das décadas acima citadas, a psicologia do desenvolvimento infantil 

também ganhou força nos trabalhos de Arnold Gessell (FONTANA; CRUZ, 1997). Ele 

defendeu a necessidade de se considerar os fatores da maturação sobre os fatores de 

aprendizagem na evolução do comportamento da criança. Explicou ainda a existência de 

um padrão de desenvolvimento comum à maioria das crianças: “o processo de 

maturação biológica inerente à transformação por que passa o comportamento da 

criança” (FONTANA; CRUZ, 1997, p. 15). 

 

Outro importante psicólogo do desenvolvimento infantil, Wallon, citado por Galvão 

(2007), em sua teoria da psicogênese, propôs reformar o ensino introduzindo, em 1944, 

a psicologia nas escolas da França.  Ele via a escola como contexto favorável ao estudo 

da criança, a Pedagogia oferecia à Psicologia campos de observação e perguntas para 

investigação. 

 

Papalia, Olds e Feldman (2006) mostram Jean Piaget como outro psicólogo de renome 

que muito contribuiu para o avanço da psicologia do desenvolvimento. Eles apontam o 

rigor científico da produção teórica e das implicações práticas da teoria piagetiana, no 

campo da Educação, mostrando como Piaget formulou propostas inovadoras ao 

desenvolvimento cognitivo e construção da inteligência da criança, apresentando os 

estágios de desenvolvimento desde o nascimento até o final da adolescência.  

 

Vygotsky também é citado, pois mereceu especial destaque por ter estudado a criança e 

seu mundo psíquico a partir de uma construção social e histórica (COLL et al., 1999). 

Ele desenvolveu uma teoria que unificou as explicações do desenvolvimento humano, 

da educação e do ensino. Segundo Campos (2010) ele considerou o homem e seu 

mundo psíquico uma construção histórica e social, onde a consciência e o 

comportamento são aspectos integrados, não podendo ser isolados pela Psicologia. 

 

Diante desse panorama, a Psicologia da Educação, identificava a necessidade de ampliar 

suas pesquisas para além das diferenças individuais, dos processos de aprendizagem e 

do desenvolvimento infantil. Após muitos embates, das três áreas de trabalho e 

pesquisa, tornava-se cada vez mais difícil precisar a sua especificidade em relação às 

outras áreas da Psicologia e da Educação, pois todos os temas e problemas relacionados 
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à educação e ao ensino eram situados no âmbito da Psicologia da Educação (COLL et 

al., 1999). 

 

Nesse sentido, Coll et al. (1999) destacam que surgiu desse contexto a compreensão de 

que a Psicologia da Educação não poderia mais ser entendida como mera aplicação, mas 

em que consistiria essa aplicação e quais as exigências que era preciso cumprir para se 

chegar ao objetivo de contribuir com uma teoria fundamentalmente científica e 

qualificada de acordo com a educação e ensino.  

 

Iniciada a década de 50, ocorreram diversos fatores que modificaram os acontecimentos 

narrados. Generalizou-se uma conscientização crítica das dificuldades surgidas em 

decorrência da diversidade de temas e aspectos investigados pela psicologia (COLL et 

al., 1999). Assim, como relata Campos (2010), surgiram várias disciplinas com o 

objetivo de estudar os fenômenos educativos, inclusive pesando as limitações da análise 

psicológica. Também, os acontecimentos políticos, econômicos e culturais, ocorridos na 

época, alteraram as coordenadas da educação escolar nas sociedades europeias que, 

repercutiram positivamente no futuro da Psicologia da Educação (COLL et al., 1999). 

 

Com os avanços econômicos e humanos, a Psicologia da Educação, beneficiou-se 

devido ao seu lugar de destaque. A crença na educação como instrumento de mudança, 

fez dela um aparato decisivo para investimentos de renovação. Segundo Coll et al. 

(1999), a participação dos psicólogos educacionais em projetos de pesquisa educativa, 

processos de formação de futuros professores, serviços de psicologia escolar e de 

orientação escolar, cresceu significativamente. Associações profissionais foram criadas 

e em muitas universidades surgiram centros de pesquisa e departamentos de psicologia 

da educação. 

 

Na visão de Wall (1979) apud Coll et al. (1999, p. 31) “sob a proteção de um 

movimento mais geral, a psicologia da educação foi um dos motores que mais 

contribuíram no impulso do desenvolvimento da psicologia científica entre 1950 e 

1975, aproximadamente”. 

 

Ela não foi a única responsável por esse progresso, outras disciplinas contribuíram com 

a delimitação de seu objeto de estudo. Porém, desse contexto, surgiram dois influentes 
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fatores: a importância da educação escolar na sociedade e a urgência social para 

solucionar os problemas de aprendizagem na escola; e, o avanço da Psicologia 

Cognitivista. 

 

Nesse sentido, Coll et al. (1999) destacam que na década de 60, sob o olhar cognitivista, 

a aprendizagem na criança começa a ser examinada a partir das mudanças nos estados 

dos conhecimentos adquiridos, que mais tarde, a partir de 1970, passou a ser explicada 

como um processo de aquisição, de reestruturação e de mudança de estruturas 

cognitivas. 

 

Coll et al. (1999) explica ainda que muitos psicólogos educativos cognitivistas 

contribuíram com a evolução na explicação da aprendizagem. Bock (2008) cita Bruner 

referindo-se ao processo de aprendizagem como um captar as relações entre os fatos, e, 

em seguida formulando a teoria de ensino “Estrutura da matéria”, onde propõe auxiliar 

a estruturar o conteúdo de ensino a partir dos conceitos mais gerais para os particulares, 

aumentando sua complexidade. Bock (2008) cita também Auzubel com a teoria 

cognitivista da aprendizagem, onde, na aprendizagem significativa, um elemento que 

provém de uma comunicação com o mundo e se acumula sob a forma de uma riqueza de 

conteúdos cognitivos, é o processo de organização de informações e integração do 

material pela estrutura cognitiva. 

 

Tal evolução favoreceu a aproximação da psicologia da aprendizagem com a psicologia 

do ensino, reforçando a teoria da educação que já buscava nas propostas de Skinner, um 

enfoque instrucional. Assim, o auge do modelo cognitivista e seus interesses ganharam 

força (COLL et al. 1999). 

 

Diferentes orientações teóricas contribuíram com a evolução do estudo das diferenças 

individuais e do rendimento escolar. As duas teorias do desenvolvimento humano que 

mais influenciaram a educação proporcionando uma melhor compreensão dos 

fenômenos educativos foram as teorias cognitivista de Piaget e a sociocognitivista de 

Vygotsky. Ambas possuem pressupostos diferentes, mas têm o mesmo propósito de 

ampliar o contexto da educação escolar e considerar outras práticas e experiências 

educativas (COLL et al., 1999). 
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Desta forma a Psicologia da Educação ao longo da sua história, segundo Coll et al. 

(1999), não pôde satisfazer adequadamente as expectativas que os estudos foram 

apontando no percurso da sua construção científica. Contudo, o conhecimento 

produzido até então, se tornou promissor para embasar os avanços desejados desde o 

começo.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os alicerces que sustentam as práticas educativas tornaram-se conhecidos. Não obstante 

houve a constatação de dissonâncias na Psicologia da Educação relacionadas ao 

conteúdo advindo do conhecimento psicológico de uma concepção de psicologia 

aplicada à educação que tinha como objetivo usar os instrumentos da psicologia na 

educação de maneira reducionista, para uma disciplina-ponte, cujo objetivo é gerar 

conhecimento novo considerando especialmente os problemas, as variáveis e as 

características vivenciadas nos processos de mudança de comportamento que se 

produzem nas crianças como consequência da sua participação em atividades 

educativas. 

 

Assim, considerando a complexidade dos fenômenos educativos, a Psicologia da 

Educação deve assumir as consequências do seu aporte teórico à Educação, exigindo 

uma aproximação multidisciplinar com outras ciências e propiciando uma visão 

multidirecional sobre o conhecimento educativo. 
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Introdução: Com a facilidade em se criar um blog, na maioria das vezes, de maneira 

gratuita, e às vezes, até rentável, várias pessoas foram atraídas para este meio. Eis, 

então, que surgem os blogueiros de ciências, que escrevem artigos de excelente 

qualidade e que são cada vez mais reconhecidos pelas instituições de ciências e 

pesquisas.  Objetivo: O objetivo deste trabalho é mostrar o quão útil é o uso de blogs 

por professores, alunos e até mesmo seus pais, quando precisam de uma fonte com 

informações sobre ciências e tecnologia. Muitas vezes, por meio desses conhecimentos, 
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adquiridos nos blogs, alunos e professores replicam alguns projetos para serem 

apresentados, em feiras de ciências ou tornar as aulas mais atrativas e facilitar a fixação 

do conhecimento. Metodologia: O estudo ocorreu por meio de pesquisa analítica 

através da internet, em que foram analisados artigos, entrevistas, blogs e revistas 

especializadas. Resultados: Pode-se verificar que vários países buscam utilizar a 

tecnologia a favor da educação e hoje existem muitos blogs com este intuito. Com 

pesquisa e paciência, é possível encontrar inúmeros projetos e/ou maneiras para se 

conquistar a atenção e o empenho dos alunos e, assim, conseguir que estes apreendam o 

máximo possível de conhecimento dos seus professores para alcançar todo seu potencial 

estudantil e pessoal. Conclusão:  A internet, se bem utilizada, tem um potencial 

imensurável no auxílio à educação e, por meio dos blogs que agrupam as informações 

por temas, é um diferencial devido à praticidade em encontrar informações de 

qualidade. 
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Introdução: As mudanças tecnológicas, econômicas e de negócios proporcionam 

diversas chances, e, ao mesmo tempo, muitos desafios para as organizações que buscam 

crescer de maneira sustentável. Instituições de Ensino Superior (IES) se destacam no 

contexto educacional por utilizar ferramentas tecnológicas em seu processo de 

ensino/aprendizagem. Diante disso, surge a Educação a Distância como alternativa do 
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uso das tecnologias neste processo. Ainda que professores e alunos estejam separados 

fisicamente, por meio dos ambientes virtuais, acontece a interação. Um exemplo desses 

ambientes virtuais é o Moodle, uma ferramenta tecnológica que funciona como um 

sistema de gestão e operacionalização, o que permite a interação e interlocução entre 

todos os envolvidos no processo de construção do conhecimento. Objetivo: Este estudo 

tem como objetivo identificar como o Moodle tem otimizado a interação e a 

interlocução entre alunos e docentes, permitindo assim maior autonomia e obtenção de 

novas habilidades nas Instituições de Ensino Superior. Metodologia: O estudo ocorreu 

por meio de uma pesquisa qualitativa em uma IES, na cidade de Montes Claros – MG, 

no segundo semestre de 2013. Aplicam-se questionários aos docentes e alunos que 

utilizam o Moodle. Resultados: Ao analisar os dados, é perceptível a adesão ao Moodle 

por docentes, entretanto, enfrentam dificuldades na utilização dos recursos 

disponibilizados nesse ambiente. Conclusão: Pode-se concluir que o Moodle é uma 

ferramenta metodológica de grande potencial para auxiliar docentes e alunos no 

processo de ensino/aprendizagem. Conclui-se também que o Moodle não é utilizado em 

sua totalidade, deixando muitos recursos que a ferramenta disponibiliza sem utilidade. 

Observou-se, também, que se faz necessária a criação de cursos de formação e 

capacitação permanente dos docentes para o uso das tecnologias de informação e 

comunicação, bem como cursos de ambientação para os alunos, com o intuito de 

desenvolver e promover práticas significativas no processo de ensino/aprendizagem.  
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INTRODUÇÃO: O regime jurídico que regulamenta o setor mineral no Brasil está em 

vigor desde 1967 através do Decreto-Lei 227/67 e se encontra completamente defasado 

no tocante aos problemas enfrentados pelas empresas do setor como também em relação 

à politica de desenvolvimento sustentável, tão estimulada na Constituição vigente. O 

Brasil se destaca no cenário internacional como uma das grandes nações exportadoras 

de minério, no entanto as empresas mineradoras reúnem uma série de ações judiciais 

referentes ao desrespeito à legislação ambiental, uma vez que depositam, em primeiro 

plano, a mineração como estratégia comercial e colocam em xeque os recursos naturais, 

comprometendo o bem-estar das gerações futuras. OBJETIVO: O escopo principal 

desta pesquisa é impulsionar a reflexão sobre a necessidade de aprovação do novo 

Código de Mineração que se encontra em trâmite no Congresso Nacional e esclarecer 

sobre os principais desafios do novo código para coibir a banalização à legislação 

ambiental por parte das empresas mineradoras. MÉTODOS: A metodologia utilizada 

no presente estudo é a pesquisa bibliográfica e documental, método dedutivo. 

RESULTADO: Diante da defasagem da legislação minerária brasileira, demostra-se a 

urgência para a aprovação do novo Código de Mineração, para a melhoria das ações que 

privilegiem o direito difuso ao meio ambiente digno e sustentável e o desenvolvimento 

econômico. CONCLUSÃO: As riquezas minerais são bens da União, mas os reflexos 

da sua exploração devem ser em benefício de todos. Faz-se necessário voltar os olhares 

para a exploração dos recursos minerais na busca de promover debates que resultem em 

um novo código de mineração que possa conter efetivamente os reflexos dos impactos 

socioambientais causados pelas empresas do setor de mineração.  
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O meio ambiente é fundamental para a manutenção das presentes e futuras gerações e os 

graves e irreparáveis danos que vem sofrendo fizeram com que a Constituição de 1988 

avançasse ao permitir a responsabilidade do poluidor em decorrência do mesmo dano 

ambiental, nas esferas penal, administrativa e civil. As grandes degradações ambientais 

ocorrem em sua maioria de forma corporativa, fazendo com que a responsabilidade se 

estendesse à esfera penal. Entretanto, é objeto de controvérsias. Para uma corrente, não 

há previsão constitucional para responsabilizar penalmente a pessoa jurídica, devendo 

sofrer somente a sanção administrativa. Levando em conta o princípio da personalidade 

da pena previsto no art.5, XLV da CF/88, a sanção penal deve recair exclusivamente na 

pessoa física. Dessa forma, o art. 3º da lei de crimes ambientais seria inconstitucional. 

Com base na teoria de ficção de Saviny, a pessoa jurídica não pode cometer crime, já 

que não tem capacidade de ação, de culpabilidade e sanção penal, além de não ter 

capacidade de pena. Já para a outra corrente, a pessoa jurídica pode cometer crimes, 

com fundamento na Teoria da Realidade, de Otto Gierke.  

Os principais argumentos são que as pessoas jurídicas são entes reais com capacidade e 

vontade próprias, tendo, portanto, a capacidade de culpabilidade e sanção penal, 

ressaltando, ainda, que existe previsão constitucional da responsabilidade penal da 

pessoa jurídica no artigo da Constituição e da lei de crimes ambientais. Para tanto, 

infração deve ter sido cometida no interesse da entidade e por decisão do seu 

representante para que haja responsabilização penal da pessoa jurídica. OBJETIVO: 

Analisar as controvérsias em torno da responsabilização penal das pessoas jurídicas nos 

crimes ambientais. MÉTODOS: Pesquisa bibliográfica, método dedutivo. 

RESULTADO: O STJ admite a responsabilidade, desde que exista a imputação do ente 

moral e da pessoa física que atua em seu nome. Mas, na decisão do recurso 
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extraordinário 548181 de 2013, o STF confirmou entendimento de que é admissível a 

condenação de pessoas jurídicas ainda que absorvidas as pessoas físicas. 

CONCLUSÃO: A Constituição impõe medidas coercitivas aos transgressores do 

mandamento constitucional de proteção do meio ambiente, atingindo, inclusive, as 

pessoas jurídicas. 
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ALTERAÇÃO DO CÓDIGO PENAL EM PROL DA  

PROTEÇÃO E BEM-ESTAR ANIMAL 

 

ALINE ANGÉLICA TEIXEIRA E PAULO HENRIQUE SOUSA E SILVA 

 

INTRODUÇÃO: A legislação penal brasileira, apesar de prever expressamente que é 

crime causar maus tratos aos animais, não tem sido efetiva, devido ao potencial 

ofensivo da norma que prevê sanções brandas e as propostas de alteração na legislação 

penal para aumentar as penas ainda estão no plano de projetos de lei. OBJETIVOS: 

Demonstrar a relevância da alteração do Código Penal em prol da proteção e bem-estar 

animal por meio de penas mais severas. RESULTADO: Demonstrar que a lei de crimes 

ambientais prevê penas demasiadamente brandas e, devido a esse fator, não tem a 

função de desestimular as pessoas a cometerem maus-tratos e crueldade contra os 

animais. CONCLUSÃO: É necessário fazer-se reconhecer um direito natural, o direito 

à vida, à liberdade, à dignidade dos animais sencientes, sendo assim, reconhecê-los 

como sujeitos de direitos. Ainda, fazer-se cumprir ampla proteção do Estado e punição 

adequada e eficaz a quem comenta maus-tratos, abandono, omissão de socorro, entre 

outros atos ilícitos aos animais como um todo. Tal punição teria como a principal 

finalidade pedagógica a de educar o condenado e fazer-se valer o direito à vida, 

afastando-se da ideia de antropocentrismo. 
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COELHO, FLÁVIO LEÃO1; LEÃO, CLÁUDIA LÍLIAN MENDES NOBRE2 

 
1Bacharel Em Engenharia Florestal/UFV E Docente Do Curso De Engenharia 
Ambiental/FACET 
2Bacharel Em Ciências Contábeis/Unimontes E Discente Do Curso De Arquitetura 
Urbanismo/FACET 
 

A ação humana tem provocado sérias mudanças na distribuição das espécies nos 

diversos ecossistemas. A degradação ambiental tem ocorrido em toda parte, com maior 

ou menor intensidade, dependendo da forma e intensidade com que os recursos naturais 

são explorados. Isso tem gerado uma série de danos, não só ao ambiente natural, mas 

também aos seres humanos, que têm convivido com toda a sorte de riscos. Além da 

alteração dos habitats e da extinção de espécies, o planeta também está sendo submetido 

às significativas perdas de diversidade das espécies. Uma das consequências da 

antropização é a homogeneização biótica, que se trata de um processo pelo qual é 

verificado um aumento da similaridade de espécies através de espaço ao longo do 

tempo. Dessa forma, este ensaio visa apresentar uma breve discussão sobre a 

antropização e a homogeneidade biótica com comentários e ideias para serem 

explorados em estudos futuros. Na opinião de Olden & Rooney (2006), enquanto as 

atividades humanas têm levado à diminuição da diversidade global de espécies, o 

padrão oposto é frequentemente observado em escalas regionais e locais onde o 

estabelecimento de espécies exóticas frequentemente supera a perda de espécies nativas, 

e de modo geral, a diversidade de espécies aumenta ao longo do tempo. Segundo esses 

autores, McKinney e Lockwood (1999) foram os primeiros estudiosos a definir 

homogeneização biótica como "a substituição da biota local por espécies não 

indígenas", que “muitas vezes substitui espécies endêmicas únicas por espécies 

generalistas”. O aumento da similaridade pode ser interpretado tanto em nível molecular 

como funcional. No nível molecular, o termo homogeneização genética pode ser usado 

para descrever um aumento da semelhança genética de conjuntos de genes ao longo do 

tempo resultante da hibridação intra e interespecífica. Já a homogeneização funcional 

pode ser definida como um aumento na similaridade funcional da biota ao longo do 

tempo associado com o estabelecimento de espécies com "papéis" semelhantes no 

ecossistema. Portanto, o avanço em nossa compreensão de homogeneidade biótica será 
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acelerado pelo reconhecimento de que esse processo provavelmente opera em vários 

níveis de organização biológica. Da mesma forma que homogeneização biótica aumenta 

a semelhança biológica entre as comunidades, ela também pode ocorrer no seio das 

comunidades onde a abundância relativa das espécies (ou genótipos ou atributos 

funcionais) torna-se irregular e distorcida para espécies dominantes. 
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MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG 

 

JOÃO PAULO FERNANDES TIAGO1; PAULO RAMON SANTOS1; ADAIR 

BETO NASCIMENTO1; HELOAR KATERINE PEREIRA SILVA1; SAMIRA 

LÍLIAN DE OLIVEIRA1; MÔNICA DURÃES BRAGA2 

 

1Acadêmico Do Curso De Engenharia Ambiental, Faculdades Santo Agostinho, 
Montes Claros-MG 
2Professor M.E Das Faculdades Santo Agostinho, Montes Claros-MG 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

A água é o recurso natural mais importante disponível na natureza, sendo essencial para 

a manutenção de todos os ecossistemas vivos, além de influenciar diretamente na saúde 

e bem-estar das populações humanas (PINTO et al., 2004). Assim, no emprego das 

técnicas destinadas à manutenção dos cursos hídricos, a determinação das condições das 

nascentes merece especial atenção. Este trabalho tem por objetivo a caracterização da 

nascente do Córrego do Saião, mediante a identificação de suas condições e, a partir 

destas, a proposição de estratégias, seja em caso de necessidade de intervenções, ou 

mesmo para sua manutenção.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

O estudo foi conduzido no entorno da nascente do córrego do Saião, situado na zona 

norte da cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais. Esse córrego é um dos 

afluentes que compõem a microbacia do rio Vieira, uma das mais importantes do Rio 

Verde Grande. Os parâmetros utilizados para a caracterização macroscópica da nascente 

nas análises em campo se baseiam em Gomes et all (2005). Determina-se, assim, a 

classificação da nascente quanto ao grau de preservação. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Após a aplicação da metodologia descrita, percebeu-se que a água apresentou coloração 

transparente, sem odor, sem a presença de espumas e materiais flutuantes, porém com 
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um pouco de óleo na superfície. Não foi identificada a presença de esgoto doméstico, 

nem de adaptações para usos por humanos, entretanto, foi observada a presença de 

animais, devido a fezes no entorno da nascente. A vegetação está com baixa 

degradação, mas o local é desprotegido sem nenhum tipo de cercamento/isolamento da 

área e localizado próximo a residências. A classificação final do córrego o define como 

classe D, ruim. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A revitalização do Córrego do Saião é urgente e necessária para que este não seja 

apenas mais um dentre os tantos cursos hídricos que já não existem mais, por conta da 

irresponsabilidade das ações humanas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A água é um bem público de domínio da união, representa fonte de vida e é, sobretudo, 

o principal constituinte de todos os organismos vivos. Apesar das inúmeras tecnologias 

da atualidade, os seres humanos não são capazes de se adaptar à vida sem água. 

Entretanto, a irracionalidade quanto ao desperdício e a degradação dos recursos hídricos 

superaram o instinto de sobrevivência, colocando em risco até mesmo sua própria 

espécie (MORAES e JORDÃO, 2002). 

 

As comunidades rurais têm enfrentado inúmeros problemas relacionados à seca e à falta 

de água potável para o consumo, uma vez que a água tratada não tem chegado a essas 

populações. Muitas comunidades têm o seu abastecimento feito por poços artesianos, 

captação direta no curso hídrico ou captação de água da chuva. 

 

Diante das dificuldades encontradas para o abastecimento de água em comunidades 

rurais, o presente trabalho tem por objetivo caracterizar as formas de abastecimento e 

consumo da água na Comunidade de Porções, localizada no município de Bocaiuva, 

Minas Gerais. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 Caracterização do local de estudo 

 

Este trabalho foi realizado em março de 2014, na comunidade de Porções, pertencente 

ao município de Bocaiuva, norte de Minas Gerais. Para chegar até o local de estudo foi 

necessário seguir pela BR-135 até Bocaiuva e, em seguida, fazer o deslocamento até a 

comunidade através de uma estrada vicinal rural por, aproximadamente, 8 km. A 

comunidade tem 43 residências e aproximadamente 150 habitantes. A Figura 1 

apresenta o percurso realizado. 

 

 

 
Figura 1 - Trajeto do município de Montes Claros à comunidade Porções do município de Bocaiúva – MG. 

 

 

2.2 Situação da Comunidade e dos Recursos Hídricos 

 

Para caracterizar a situação da população residente na comunidade e os recursos 

hídricos ali presentes, foram realizadas entrevistas, bem como uma reunião marcada 

com os líderes comunitários para a verificação das formas de abastecimento de água na 

comunidade, seus devidos usos e as dificuldades encontradas no abastecimento. 
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A sub-bacia do Rio Cachoeiras está inserida na bacia do Rio Jequitaí Pacuí e ambas 

estão inseridas na bacia do Rio do São Francisco, apresentando uma área de 10364,31 

ha, de acordo com a Figura 2. 

 

 
Figura 2 - Bacias hidrográficas de ordem superior à bacia hidrográfica do Rio Cachoeiras – Município de 

Bocaiuva/MG. 
 

3 RESULTADOS 

 

A comunidade de Poções é abastecida pela captação de água do Rio Cachoeiras (Figura 

3A), captação da água da chuva, que é um Projeto de parceria entre a CODEVASF e a 

Prefeitura (Figura 3B) e através de cisternas. Foi, ainda, encontrado no local um poço 

artesiano, já instalado, que no entanto, não está em funcionamento, pois está em uma 

propriedade particular e o proprietário não disponibiliza o uso da água. 

 

 
Figura 3 - Formas de abastecimento de água na Comunidade de Poções. A) Captação de água do Rio 
Cachoeiras. B) Captação de água de chuva através de caixas d’água com capacidade de 16 mil litros. 
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A captação da água ocorre quatro vezes por semana, quando é bombeada e armazenada 

em dois reservatórios que apresentam capacidade de armazenamento de 5.000 e 19.000 

litros, respectivamente, sendo que o primeiro é de estrutura metálica e o segundo é feito 

de alvenaria (Figuras 4A e 4B). Os dois reservatórios apresentam visualmente bom 

estado de conservação. Após o armazenamento nos reservatórios, a água é distribuída 

para toda a comunidade. 

 

 

 
Figura 4 – Reservatórios de água na Comunidade de Porções. A) Reservatório de metal com capacidade 

de 5.000 litros de água. B) Reservatório de alvenaria com capacidade para 19.000 litros de água. 
 

Em relação ao uso da água na comunidade, esta apresenta funções diversas, desde a 

utilização doméstica, uso na agricultura e pecuária, dentre outros. Vale ressaltar que 

essa água não recebe nenhum tipo de tratamento, ainda assim é utilizada para o 

consumo humano. Entretanto, a grande maioria dos moradores compra água mineral 

para seu consumo em Bocaiuva. Na Tabela 1, são apresentados as formas de captação 

de água com os respectivos usos e o percentual de moradores da comunidade que fazem 

uso dela. 

 
Tabela 1: Formas de captação da água e seus diversos usos 

Forma de captação da 

água 

Usos da água Quantidade de pessoas 

(%) 

Rio Cachoeiras Irrigação, consumo humano, 

dessedentação de animais 

50 

Água da chuva Irrigação, consumo humano, 

dessedentação de animais 

20 

Cisterna Irrigação e dessedentação de 10 
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animais 

Água mineral comercial Consumo humano 20 

Poço artesiano Irrigação, consumo humano, 

dessedentação de animais 

0 

 

Para o levantamento do consumo médio de água na Comunidade Porções, levou-se em 

consideração a quantidade pessoas residentes no local, a quantidade de animais, sendo 

estes bovinos, suínos, equinos e aves e também a presença de agricultura irrigada. A 

Tabela 2 apresenta o consumo médio de água em um dia na comunidade Porções. 

 
Tabela 2 - Consumo médio de água em um dia na Comunidade Porções 

Tipos de uso Quantidade Litros de água Total (L/d) 

Habitantes 150 100L/hab. dia 15000 

Bovinos 45 55 L/bov.dia 2475 

Equinos 30 50L/equi.dia 1500 

Suínos 20 16 L/suin.dia 320 

Galinhas 120 0,17 L/gal.dia 20,4 

  Total 19351,4 

 

A grande maioria da água utilizada na comunidade Porções é destinada ao consumo 

humano, seja nas atividades domésticas ou mesmo consumo próprio. Em virtude disso, 

torna-se necessário buscar alternativas para o tratamento adequado dessa água, visto que 

não apresenta qualidade adequada para o consumo humano. 

 

4 CONCLUSÕES 

  

A água adequada para o consumo humano ou para o abastecimento de uma população, 

seja ela proveniente de um recurso hídrico ou uma fonte subterrânea, nem sempre está 

em boas condições para a utilização, podendo estar contaminada ou poluída. Desse 

modo, é necessário realizar uma análise em laboratório para constatar tais impurezas e, 

assim, destinar um tratamento adequado, melhorando suas características 

organolépticas, físicas, químicas e bacteriológicas, a fim de que se torne adequada ao 

consumo humano.  
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Diante das avaliações in loco, fica clara a necessidade de a população buscar uma forma 

de tratamento para o abastecimento doméstico, pois a água não se encontra dentro dos 

parâmetros permitidos para o consumo humano.  

 

Uma possível solução para a comunidade seria o tratamento da água do rio Cachoeiras 

que abastece a população. O tratamento poderia ocorrer através de um filtro por meio da 

filtração lenta.  

 

A filtração lenta apresenta a capacidade de remoção de microrganismos. Essa filtração 

é reconhecida comoa tecnologia mais apropriada para tratar água para abastecimento de 

pequenas comunidades por ser de simplesconstrução, operação e manutenção, o que rep

resenta custos geralmente acessíveis ao produtor rural. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A caracterização morfométrica permite a compreensão da dinâmica atual na bacia, por 

meio da relação entre seus aspectos ambientais e sociais, com ênfase nos tipos de 

processos naturais e antrópicos (TUCCI e MENDES, 2006). O trabalho tem o objetivo 

de avaliar os aspectos morfométricos, através da base de dados das imagens SRTM, 

visando auxiliar os gestores na tomada de decisões e no planejamento.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A bacia do Ribeirão Santana situa-se no município de Rio Pardo de Minas, localizada 

entre as coordenadas 16º 12’ 00 S; 15º35’00 N, 42º48’00 W; 42º12’00 E. Foram 

adquiridos os dados altimétricos da folha 15S435ZN do projeto Topodata. Diversos 

parâmetros morfométricos foram analisados para obter as características físicas da 

bacia, como área de drenagem, perímetro da bacia, comprimento total dos canais, 

comprimento total do canal principal, coeficiente de compacidade, fator de forma, 

índice de circularidade, altitude mínima, média e máxima, ordem dos cursos d’água e 

densidade de drenagem. Por meio da utilização do software TerraHidro, delimitou-se a 

área da bacia. Na identificação das medidas do comprimento do canal principal e seus 

afluentes, utilizou-se o software Trackmaker, enquanto a Hipsometria foi gerada através 

do software ARCGIS 10.1 do Laboratório de Geoprocessamento das Faculdades Santo 

Agostinho de Montes Claros/MG. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados encontrados sobre os aspectos morfométricos indicaram que a bacia 

apresenta formato alongado, com área de drenagem de 528,52 km², perímetro 159,04 

km, comprimento total dos canais de 143 km, comprimento do canal principal 47,17 

km, coeficiente de compacidade de 1,93, fator de forma de 0, 366, índice de 

circularidade de 0,262, ordem da bacia 3, altitude mínima 742 m, altitude média 883,5 

m, altitude máxima 1.025 m e densidade de drenagem de 0,27 km/km². 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Por meio das análises realizadas, como índice de circularidade, coeficiente de 

compacidade e fator de forma, demonstrou-se que a bacia está menos sujeita a 

catástrofes naturais; devido a sua forma alongada, contribui para a menor ameaça de 

cheias em condições normais de precipitação. 
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A coleta e o descarte inadequado de resíduos sólidos tornaram-se um dos maiores 

problemas ambientais da humanidade. A separação mínima dos resíduos recicláveis ou 

‘secos’ e orgânicos ou ‘umidos’ é a forma ecológica de descarte de resíduos. Contudo, 

os vários dejetos orgânicos vêm sendo compactados com outros objetos poluidores do 

meio ambiente, inchando cada vez mais os aterros das cidades. A compostagem é um 

processo biológico em que a matéria orgânica é ciclada pela ação dos sapótrofos, 

principalmente bactérias e fungos transformando em matéria orgânica em inorgânica, 

podendo ser reutilizada como adubo. Objetivos: O objetivo deste trabalho é realizar a 

compostagem de resíduos orgânicos visando à produção de hortaliças para a doação ao 

Asilo Santa Anna, em Montes Claros, MG. Metodologia: O trabalho foi desenvolvido 

na área experimental (horta) localizada nas Faculdades Santo Agostinho, campus JK em 

Montes Claros. Todo resíduo orgânico proveniente de podas ou de descartes na horta foi 

reutilizado como matéria-prima para a produção do adubo orgânico. Esse material foi 

compostado em pilhas havendo adição do esterco bovino, necessário ao metabolismo 

microbiano. O tempo de ação dos organismos que transformam a matéria orgânica vai 

depender de diversos fatores, tais como temperatura, umidade e quantidade de matéria a 

ser transformada, relação carbono/nitrogênio e aeração. Resultados: Quinzenalmente os 

alimentos produzidos são encaminhados para a doação ao Asilo Santa Anna. A 

compostagem decorre ao longo de 60 a 90 dias, necessitando de técnicas de 

monitoramento de temperatura, umidade e aeração para oxigenar o processo. Nesse 

processo, podem ser classificadas duas fases: a aeróbia, quando os organismos que 

decompõem a matéria orgânica precisam de grandes quantidades de oxigênio 

para conduzir as reações químicas e anaeróbias, quando a matéria orgânica é 
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armazenada em uma área com acesso limitado ao oxigênio, fazendo com que matéria 

orgânica passe por um processo de fermentação. Conclusão: A compostagem contribui 

com a redução dos resíduos nos aterros. Ao final do processo, o composto adquire uma 

textura rígida e compactada que pode ser aplicado ao solo para o enriquecimento de 

nutrientes, além de poder ser utilizado em hortas de agricultura familiar, produzindo 

alimentos de forma orgânica em casa, sendo, assim, livres de contaminantes químicos. 
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ESTUDO DE AUTODEPURAÇÃO DO RIO VIEIRA ATRAVÉS DA 

MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

EDSON BARBOSA ANDRADE1 

 
1Universidade Federal De Minas Gerais 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A qualidade das águas do rio Vieira interfere, diretamente, no rio Verde Grande, que é 

um dos principais afluentes do rio São Francisco. A bacia Rio Vieira carrega uma das 

maiores cargas poluidoras de Minas Gerais, já que é bastante urbana, e está localizada 

em um dos 6 municípios mais populosos do Estado. 

 

O conhecimento da autodepuração é importante, pois estuda a capacidade de resiliência 

de rios às atividades antrópicas. 

 

Com o despejo de esgoto nas águas, a quantidade de matéria orgânica aumenta 

intensamente. Matéria orgânica simplificada é considerada alimento para muitas formas 

de seres vivos. O crescimento acelerado de algumas bactérias e microrganismos leva à 

mudança brusca de pH e à diminuição do nível de oxigênio no rio, com limitação à vida 

aquática, já que uma boa parcela de seres depende do oxigênio dissolvido nas águas dos 

rios. Com o despejo de esgotos tanto domésticos quanto industriais, há um aumento da 

turbidez da água, impedindo que a luz chegue à flora aquática, portanto, impedindo a 

fotossíntese, a sobrevivência e a continuidade de algumas comunidades aquáticas. Com 

níveis de oxigênio dissolvido menores que 2 mg/l, o rio é considerado praticamente 

morto, logo bactérias aeróbias e espécies que dependem do oxigênio para sobreviver 

morrem ou deixam de habitar esses trechos dos rios, que passam a ser habitados por 

seres anaeróbios. O rio morto fica negro com o aborbulhamento de gases. Nesse caso, 

pode-se considerar um desequilíbrio ecológico instalado. 

 

O conhecimento da autodepuração do rio Vieira demonstrará o comportamento 

ambiental do seu entorno, incluindo interferências como a ETE (Estação de Tratamento 
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de Efluentes), que visa amenizar os efeitos da poluição no objeto de estudo. Mostrará 

como o controle da poluição está sendo importante e como os dados desta pesquisa 

poderão ajudar os gestores da cidade nas tomadas de decisão no âmbito ambiental. 

 

Os objetivos específicos deste projeto foram: analisar o comportamento do rio Vieira em 

resposta à carga orgânica recebida; modelar o rio Vieira pelo estudo de autodepuração e 

embasar prioridades de investimento e gestão da bacia hidrográfica estudada. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Caracterização da Área de Estudo – Bacia do Rio Vieira 

 

A bacia do rio Vieira está localizada na mesorregião do norte do estado de Minas 

Gerais, tendo  sua nascente principal na Fazenda dos Vieira, região cárstica, segmento 

da Serra do Ibituruna, na Latitude 16°47’22” S e Longitude 43°56’04” W. O rio Vieira 

constitui a principal rede hidrográfica do município de Montes Claros. Sua nascente está 

localizada a sudoeste, a 8 km da malha urbana, drenando o centro da cidade, toma a 

direção norte do município e deságua a nordeste, no rio Verde Grande, nas 

proximidades de uma região denominada Estação Ferroviária Canaci, Longitude 

43°44’26” W, Latitude 16°36’10”S (BORGES, 2007). 

 

2.2 Descrição dos Pontos de Amostragem 

 

Para estudo do real comportamento e modelagem matemática dos cenários possíveis 

desse fenômeno, foram coletados materiais desse rio em quatro trechos. Foi coletado 

material próximo à nascente do rio do Vieira (Zona de Águas Limpas), 100 metros à 

montante do lançamento do efluente tratado pela ETE- Vieira (Zona de Degradação); 

200 metros à jusante do lançamento (Zona de Decomposição Ativa) e próximo à foz do 

Rio Vieira (Zona de Recuperação). 

 

Durante os meses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2013, foi realizada 

01 coleta por mês, em 04 pontos distintos (zonas de autodepuração), conforme sugere o 

Modelo de Streeter & Phelps.  
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2.3 Metodologia analítica 

 

As metodologias analíticas para a determinação dos parâmetros físicos, químicos, 

microbiológicos e de coletas dos materiais para análises estão de acordo com as 

especificações das normas nacionais que disciplinam a matéria, da edição 22 de 2012 da 

publicação Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Dados, 

como temperatura, oxigênio dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), 

seguiram esse procedimento. 

 

Os parâmetros mais utilizados e que melhor se ajustam à modelagem de qualidade de 

água são: o oxigênio dissolvido e a demanda bioquímica de oxigênio, de extrema 

importância no estudo da capacidade de autodepuração.  

 

Os dados obtidos em campo serviram como dados de entrada, a partir de fórmulas que 

determinaram os coeficientes de: desoxigenação (K1), de decomposição (Kd) e o de 

reaeração (K2). A determinação desses coeficientes se faz necessária, para que haja 

maior aproximação dos cenários com as condições reais do corpo d’água. 

 

Para a análise do processo de autodepuração, os dados foram adequados em uma 

planilha eletrônica de modelo de simulação da qualidade da água, o QUAL-UFMG, 

criado em 2007 por Marcos Von Sperling. O programa em Microsoft Office Excel 

QUAL-UFMG, desenvolvido em planilhas, tem como objetivo possibilitar a 

modelagem de rios por meio da utilização de um modelo baseado no QUAL2-E, 

desenvolvido pela US Envionmental Protection Agency (USEPA). Todas essas 

planilhas eletrônicas foram embasadas no Modelo de Streeter & Phelps. 

 

O modelo é capaz de integrar diferentes objetivos e tem como ideia central minimizar o 

custo para a manutenção da qualidade do corpo receptor, sem deixar de buscar a 

maximização da melhoria dos parâmetros: oxigênio dissolvido e demanda bioquímica 

de oxigênio.  

 

Para essa modelagem específica, foi utilizada a vazão mínima de referência, que é 

comum ser utilizada no planejamento dos recursos hídricos, acontecendo no período de 

estiagem. 
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Todas as análises laboratoriais foram executadas pelo Laboratório de Análises da ETE-

VIEIRAS, da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA-MG).  

 

Para o cálculo de vazão do rio, foi necessária a tomada da área de seção dos quatro 

pontos estudados. Com o uso de 01 régua linimétrica e de 01 fita métrica e para os 

dados de velocidade 01 molinete hidráulico digital, da marca Global Water, modelo 

FP111 Flow Probe.  

 

Os dados de entrada do modelo são os da montante da ETE. Desse ponto à foz, o rio 

percorre cerca de 32 Km.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Cerca de 42 km do percurso do Rio Vieira encontra-se sob influência da poluição de 

Montes Claros-MG. Como a disponibilidade de oxigênio dissolvido é inferior à 

demanda exercida pela matéria orgânica, todo o oxigênio que entra na água é 

consumido na mesma velocidade de sua inserção. Segundo (VON SPERLING, 2007), a 

conversão da matéria orgânica é considerada desprezível em processos puramente 

anaeróbios, já que se processam em taxas bastante lentas. 

 

3.1 Modelagem para a decomposição anaeróbia - julho de 2013 

 

Foram lançadas na planilha eletrônica de (VON SPERLING, 2007) as informações 

pertinentes ao Modelo de Streeter & Phelps. Como esse rio foi considerado de Classe 2, 

logo, os limites de lançamento de OD são de, no mínimo, de 5 mg/L e DBO não 

superior a 60 mg/L (COPAM 01, 2008). 
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GRÁFICO 1 - Modelo em Anaerobiose Streeter-Phelps julho/2013, para Perfil de OD 

 

 
GRÁFICO 2 - Modelo em Anaerobiose Streeter-Phelps julho/2013, para Perfil de DBO 

 

Estação de tratamento de esgotos operando com eficiência de 76,85%, condição real da 

ETE para esse mês. Para OD, o rio precisou de 42,70 Km para atingir o parâmetro 

mínimo legal, 5,0 mg/L. O trecho da ETE à foz possui por volta de 32 Km, a DBO 

persiste por mais 20 Km no rio Verde Grande, até atingir o valor permitido pela norma e 

10 Km, para que o nível de OD faça o mesmo. O rio percorre 22,30 km sem oxigênio, 

um trecho longo, com reações de primeira ordem acontecendo. Nesse trecho, a 

biodiversidade fica comprometida devido à lenta sucessão ecológica. Pode-se concluir 

que o corpo d’água não tem capacidade de suporte da carga orgânica recebida pela 

cidade. Apesar da elevada eficiência na remoção da matéria orgânica, a ETE ainda lança 

no corpo concentrações de DBO que variam de 44,0 a 97,20 mg/L. 
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3.2 Resumo das modelagens de julho a novembro de 2013, para processos 

anaeróbios 

 
GRÁFICO 3 - Resumo de respostas das modelagens aplicadas em função da distância para OD e DBO 

 

Fica evidente que o comportamento do rio analisado nos modelos em anaerobiose se 

aproxima do que acontece no processo real de autodepuração. Esse trecho que 

determina a assimilação da carga orgânica do município de Montes Claros-MG 

prejudica o abastecimento humano e projetos de irrigação em uma parte do rio Verde, 

impossibilitando, então, algumas atividades primárias, como produção de alimentos, 

recreação de contato primário e dessedentação humana e animal. Esses acabam 

recebendo essa matéria orgânica, uma vez que o rio Vieira deságua no rio Verde 

Grande, uma importante bacia hidrográfica, que serve como manancial a outros tantos 

povos. O orçamento dos que precisam dessa fonte d’água sofre então determinado 

impacto, pois estes teriam que buscar água em outras fontes para esses fins. 

 

Os modelos que representam o rio em estado de aerobiose com tratamento demonstram 

como realmente deveria comportar o rio, caso não houvesse variantes, como: poluição 

difusa e lançamentos clandestinos, no rio Vieira e nos seus tributários diretos, à jusante 

e à montante da ETE. 

 

Após a calibração do modelo e a relação ao coeficiente de oxigenação (K2), o quadro 

resumo mostra que pouco mudou no espaço de depuração da matéria orgânica. Portanto, 

fica evidenciada, nesse modelo, a sensibilidade do mesmo à K2. Esse dado é importante 

para estudos complementares ou demais estudos de depuração do rio Vieira. 
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3.3 Análise da poluição no rio Vieira e medidas corretivas e de gerenciamento da 

bacia hidrográfica 

 

Analisando as causas desse evento crítico do rio, à montante, fica evidente a 

contribuição desordenada da cidade em matéria orgânica. Por meio da poluição difusa, 

os esgotamentos sanitários clandestinos domésticos e industriais inserem, no sistema, 

uma elevada carga de DBO. A concessionária responsável pelo saneamento da cidade 

trata os esgotos de uma elevada parcela de moradias, mas não ainda todas, há muitos 

bairros da cidade de Montes Claros-MG sem instalação de uma rede de interceptadores, 

logo os coletores lançam sem alternativa esse efluente diretamente no rio Vieira e nos 

seus tributários. 

 

À jusante da ETE ocorre outro processo negativo, com a poluição difusa de bairros 

periféricos, margeados pelo rio Vieira e tributários. Para efeito de ilustração, o Rio do 

Cedro, possivelmente, recebe efluentes de bairros, como a Cidade Industrial (periferia) e 

indústrias. Essas contribuições diretas e por meio de seus tributários contribuem muito 

para o processo de depuração continuar em processo de anaerobiose, retardando ainda o 

processo de  sua recuperação. A qualidade do efluente da ETE influencia muito nessa 

condição, já que a elevada carga orgânica é inserida novamente no sistema. Apesar do 

cumprimento da lei em relação à DBO, a ausência de OD (que não é permitida pela lei) 

minora as chances de êxito do rio em restabelecer um padrão adequado em relação ao 

seu na classe 2. É esperada uma melhor eficiência no processo da ETE-VIEIRAS, já 

que, nesse período de estudos, os filtros aeróbios – tratamento posterior aos reatores 

anaeróbios – estavam desativados, devido à manutenção e à troca de material de 

suporte. Tratamentos anaeróbios são indicados quando associados a tratamentos 

auxiliares. Para níveis de OD inferiores a 5 mg/L, é recomendada adoção de medidas de 

controle ambiental; intervenções, no sentido de diminuir a carga poluidora, entregando 

o rio no ponto de mistura ao efluente tratado da ETE, numa condição de receber e de 

depurar esse material em um tempo e distância hábeis, de forma a não prejudicar o seu 

uso prioritário, quanto ao seu enquadramento. 

 

A aeração do efluente tratado é também alternativa de incremento de OD, porém não 

recomendada para efluentes oriundos de tratamento anaeróbio, sem que haja a coleta e o 

tratamento do gás sulfídrico, desprendido na aeração.  
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No controle da poluição difusa, a administração pública dispõe de sistema de controle 

não convencionais, como sistemas não estruturais ou de controle de escoamento na 

fonte e de sistemas estruturais. Os controles não convencionais incluem, por exemplo, 

campanhas educativas. Os sistemas estruturais contemplam: obras de retenção 

temporária do escoamento, como: bacias de detenção ou retenção; e dispositivos de 

infiltração, como: vala de infiltração, bacia de infiltração e pavimentos porosos. Esses 

sistemas permitem o controle quali-quantitativo da vazão gerada na bacia, seja pelo 

armazenamento temporário do volume escoado, seja pela redução da carga poluidora 

(PROSAB, 2009). 

 

Algumas medidas poderiam contribuir para o controle da poluição difusa, como, por 

exemplo: 

 

- O planejamento e manejo da água: capacitação da equipe técnica, superfícies com 

vegetação, áreas impermeáveis desconectadas, telhados verdes, urbanização de pequeno 

impacto; 

 

- O uso de materiais e de produtos químicos: produtos alternativos não poluentes, 

práticas de manuseio e de armazenamento adequadas. Exemplo, os lava-jatos; 

 

- a manutenção dos dispositivos de infiltração nas vias: varrição das ruas, coleta de 

resíduos sólidos, limpeza dos sistemas de filtração, manutenção das vias e dos 

dispositivos, manutenção dos canais e cursos d’água; 

 

- o controle de conexão ilegal de esgoto: medidas de prevenção contra a conexão ilegal, 

fiscalização (detecção, retirada e multa), controle do sistema de coleta de esgoto e de 

tanques sépticos; 

 

- o reúso da água pluvial: jardinagem e lavagem de veículos, sistema predial. 

Para o gerenciamento da bacia recomenda-se a regularização de vazão, por meio de 

construção de uma barragem próxima à nascente, com objetivo de elevar a vazão crítica 

nos longos períodos de estiagem. A vazão favorece o processo de diluição e mistura, 

mantendo os microrganismos dispersos no rio.  
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4 CONCLUSÃO 

 

O estudo do comportamento do rio Vieira obteve sucesso ao que foi proposto no 

projeto. Trouxe lucidez para medidas mais eficazes no gerenciamento da bacia 

hidrográfica. Por meio dos gráficos, pôde ser evidenciado como esse rio se comporta em 

termos de OD e DBO. Exemplo é a sucessão ecológica. O rio comporta como se não 

houvesse tratamento do efluente, conforme demonstram os resultados de um sistema 

sem tratamento de efluentes. Elevado percentual do rio se encontra em total 

anaerobiose, crítica para a vida aquática, interrompendo ciclos importantes do rio. 

 

As análises de autodepuração do rio evidenciam a baixa resiliência do rio às cargas 

orgânicas recebidas nos trecho urbano e rural. O projeto apresentou dados e 

interpretações que indicam a necessidade de interferência positiva na bacia. 

 

A comparação dos indicadores OD e DBO, em termos da legislação ambiental, 

demonstrou que, na maioria do trajeto do rio, urbano e rural, esses parâmetros estão 

distantes da norma vigente. 

 

Para maior fidelidade do modelo, comparando com situações reais, é salutar um estudo 

posterior mais amplo. Para o embasamento dos gestores em relação ao gerenciamento 

dos recursos hídricos da cidade, seria necessário: subdividir a bacia hidrográfica; 

analisar todos os tributários, descargas diversas e captações, quando houver; qualificar e 

quantificar os impactos gerados na bacia. 

 

A urbanização carece de grandes volumes d’água, mais energia para a distribuição e 

exerce uma maior pressão sobre os mananciais. A utilização racional e sustentável dos 

recursos hídricos deve ser prioridade dos governos atuais. 

Esse tema necessita de estudos específicos junto a órgãos ambientais, ao poder público, 

à sociedade civil e à própria prestadora dos serviços de saneamento, a fim de equacionar 

uma melhor fórmula na gestão dos recursos hídricos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (2011) tem como seus princípios a gestão 

integrada dos resíduos sólidos. Os municípios têm a responsabilidade pelo 

gerenciamento dos resíduos gerados em seu território. Porém, os que possuem seu Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos operam, tomando-o como guia, 

obtendo vantagens ambientais, sociais e financeiras. 

 

O saneamento básico está ligado à gestão dos resíduos sólidos, uma vez efetuada de 

maneira correta, reflete na melhoria na saúde da população, dos recursos hídricos, do 

solo e do ar. 

 

O presente trabalho tem o intuito de verificar o sistema de gerenciamento de resíduos 

sólidos urbanos do município de Pirapora-MG. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foi realizado o diagnóstico atual do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos da 

cidade de Pirapora-MG, onde foram feitas entrevistas em campo e uma análise 

bibliográfica do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (PGRSU) de 

Pirapora-MG (2010). Após a verificação dessas informações, foram coletados dados e 

imagens, a fim de promover o diagnóstico visual do acondicionamento, transporte, 
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destinação final dos resíduos e a eficiência da coleta seletiva nas duas associações 

existentes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Geração: Produção de resíduos diária foi de 0,8 kg/hab.dia tendo média de 44,71 t/dia. 

Acondicionamento: Os resíduos domésticos e comerciais são acondicionados em sacos 

plásticos. Já os destinados à coleta seletiva são dispostos na calçada para que sejam 

recolhidos primeiramente pelos colabores das associações. 

 

Coleta e transporte: Os caminhões compactadores que fazem a coleta possuem uma 

capacidade de armazenamento de aproximadamente 10 ton.  

Coleta seletiva: A cobertura dos serviços é de 100% nas áreas comerciais, sendo muito 

deficiente nos bairros no que diz respeito à coleta nos domicílios. 

 

Destinação final: Foi possível analisar que os resíduos produzidos no município têm 

uma destinação adequada em um aterro sanitário, buscando o cumprimento da 

legislação pertinente. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com este estudo pode-se afirmar que o gerenciamento dos RSUs da cidade de Pirapora- 

MG é realizado de maneira responsável pelo SAAE, juntamente com as associações de 

catadores, buscando constantes melhorias para o gerenciamento dos resíduos. 
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FUNDAMENTOS PARA A RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA 

JURÍDICA PELA PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL 

 

CECÍLIA LOPES VIANA1 

 

1Acadêmica do 8º Período do Curso de Direito da Faculdade de Direito Santo 
Agostinho 
 

Considerando a participação cada vez maior das pessoas jurídicas na vida negocial, 

impende mencionar quais são os fundamentos que justificam a responsabilização penal 

dessas pessoas.  Pessoa jurídica, segundo Diniz (2008, p. 48) “é a unidade de pessoas 

naturais ou de patrimônios que visa à obtenção de certas finalidades, reconhecida pela 

ordem jurídica como sujeito de direitos e obrigações”. Posto que a pessoa jurídica não 

passa de uma mera ficção legal, uma abstração jurídica, teria ela condições de praticar 

crimes e/ou sentir a finalidade da pena? Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é 

averiguar qual fundamento que permite a pessoa jurídica ser responsabilizada 

penalmente. Para a metodologia, valeu-se de uma pesquisa bibliográfica, constituída 

principalmente de livros e legislação vigente. A partir das leituras e análises, depreende-

se como resultado da pesquisa a inovação introduzida pelo Texto Constitucional de 

1988, no art 225, § 3º, em relação às Cartas anteriores, que estabelece que as condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas 

a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados. De acordo com Farias e Roselvald (2014, p. 417), “trata-se de uma tendência, 

anunciada no Direito europeu, de rompimento com o tradicional princípio societas 

delinquere non potest, pelo qual a pessoa jurídica não poderia praticar delitos, dada a 

impossibilidade de se lhe reconhecer a atuação dolosa”. Em sede infraconstitucional, a 

lei nº 9.605/98 tipifica delitos contra o meio ambiente, o que garante a responsabilidade 

e afasta as controvérsias doutrinárias. Nesse sentido, é possível constatar que a pessoa 

jurídica pode ser penalmente responsabilizada por crimes ambientais, sendo que o art 21 

da Lei de Crimes Ambientais estabelece as sanções aplicáveis. Posto isso, conclui-se 

que é plenamente possível a responsabilização penal da pessoa jurídica no caso de 

crimes ambientais porque assim determinou o § 3º do art. 225 da CF/88. Ademais, é de 

enaltecer que pessoa jurídica pode ser punida penalmente por crimes ambientais ainda 

que não haja responsabilização de pessoas físicas. 
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GERMINAÇÃO DE ALFACE EM DIFERENTES TIPOS DE SUBSTRATOS 
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FERNANDES2; FLÁVIO LEÃO COELHO2 

 

1 Acadêmicos Do Curso De Engenharia Ambiental – Faculdades Santo Agostinho 
2Professores Do Curso De Engenharia Ambiental – Faculdades Santo Agostinho 
 

A alface (Lactuca sativa) é uma das hortaliças mais conhecidas e cultivadas no mundo. 

É uma planta herbácea pertencente à família Asteraceae, delicada e com caule diminuto, 

ao qual se prendem as folhas. A compostagem é uma técnica empregada para se 

obterem curto espaço de tempo, a estabilização ou humificação da matéria orgânica que, 

na natureza, se dá em tempo indeterminado, sendo definida como a decomposição 

biológica dos constituintes orgânicos dos resíduos sob condições controladas. O 

composto orgânico é o produto resultante dessa decomposição biológica controlada de 

materiais orgânicos e que foi sanitizado através da geração de calor. Objetivos:Avaliar 

a germinação de sementes de alface lisa e crespa em diferentes tipos de substrato. 

Metodologia: O trabalho foi desenvolvido na área experimental (horta) localizada nas 

Faculdades Santo Agostinho, campus JK em Montes Claros. Foram utilizadas, para o 

teste de germinação, sementes de alface de 2 variedades (Lisa e Crespa) e 3 diferentes 

tipos de substratos (compostagem feita a partir de serragem de madeira; compostagem a 

partir de material vegetal proveniente das podas realizadas na faculdade e, como último 

tipo de substrato, uma mistura de terra e areia na proporção 1:1). O material para a 

compostagem foi disposto em pilhas havendo adição do esterco bovino, rico em 

nitrogênio, necessário ao metabolismo microbiano.O experimento foi montado em 

Delineamento Inteiramente Casualizado, esquema fatorial 2x3 com 12 repetições por 

tratamento.  A porcentagem de germinação foi calculada de acordo com o número de 

plântulas normais obtidas sete dias após a instalação do teste.As médias de porcentagem 

foram avaliadas através do teste de Tukey5%, através do programa estatístico Sisvar. 

Resultados: Em relação aos tipos de cultivares, tanto a alface lisa como a crespa não 

apresentaram diferenças significativas para a porcentagem de germinação. Analisando o 

desdobramento da interação cultivares x substratos, a compostagem do material vegetal 
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apresentou uma maior taxa de germinação se comparada a compostagem feita com 

serragem e ao substrato terra + areia, para a cultivar de alface Lisa. A cultivar crespa 

não apresentou diferença entre os diferentes substratos.Conclusão:A compostagem 

realizada a partir de materiais vegetais provenientes de podas contribui para a redução 

dos resíduos gerados nas dependências das Faculdades santo Agostinho, permitindo 

uma alta taxa de germinação em sementes de alface. 
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INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PARA MEDIR O DESEMPENHO 

DE PLANOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 

ESTUDO DE CASO EM SANTO ANTÔNIO DO RETIRO – MG 

 

ODILENE ANTUNES RIBEIRO1; SHEILA CRISTINA MARTINS PEREIRA2 

 
1Acadêmica Do 10º Período De Engenharia Ambiental – Faculdades Santo 
Agostinho 
2Professora Do Curso De Engenharia Ambiental – Faculdades Santo Agostinho 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Hoje em dia, é cada vez mais crescente a preocupação com a proteção e conservação do 

meio ambiente no panorama mundial, considerado como aspecto essencial e 

condicionante na sociedade moderna. 

 

Mas, atualmente, o que mais tem chamado a atenção é a quantidade de resíduo gerado 

pela sociedade.  Usualmente, com o cognome de lixo, os resíduos sólidos roubaram a 

cena neste começo de século, tendo em vista que seus impactos negativos ultrapassam 

as questões ambientais e têm implicações econômicas, sociais, políticas, de saúde 

pública e institucionais nas mais diversas áreas. 

 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é propor a utilização de um conjunto de 

indicadores de sustentabilidade para medir desempenho do Plano de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS), a partir do levantamento de problemas perante 

a sociedade e acompanhamento do PGIRS. 

 

2 METODOLOGIA UTILIZADA 

  

O município para o estudo de caso será Santo Antônio do Retiro – MG, e está 

localizado na região norte de Minas a 675 km de Belo Horizonte; possui, segundo o 

Censo do IBGE (2010), uma população de 6.955 habitantes. Para uma melhor 

representação, segue a Figura 1 de localização geográfica do município. 
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Figura 1.  Localização do município de Santo Antônio do Retiro, MG 
Fonte: Freitas, 2014. 
 

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho será dividida em três 

etapas: 

 

 Levantamento dos principais problemas relacionados à gestão pública de RSU; 

 Entrevistas com os gestores municipais envolvidos na gestão de RSU em Santo 

Antônio do Retiro – MG, para a identificação de prioridades locais; 

 Acompanhamento da implantação do Plano Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos e proposição de um conjunto de indicadores de 

sustentabilidade para monitorar a gestão de RSU no município. 

 

Para a seleção dos indicadores, foi realizado um levantamento de dados referenciados 

de outras experiências, biografias, como o Sistema Nacional de Informação sobre 

Saneamento (SNIS) no intuito de equilibrar e cumprir as exigências técnicas e a 

capacidade de execução, balanceando os interesses ambientais, sociais e econômicos do 

município. 

 

Os dados obtidos em trabalho de campo foram analisados seguindo a metodologia 

adotada proposta por Santiago (2011), que serão quantificados através de uma avaliação 

do Nível de Sustentabilidade - NS da Gestão de Resíduos Sólidos. A matriz proposta foi 
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adaptada, seguindo alguns padrões de indicadores utilizados pelo SINIS, bem como a 

realidade do município. E, de acordo com a Equação a seguir, foi possível avaliar o NS: 

 

NS =        das notas obtidas na avaliação 

 da máxima pontuação em cada dimensão x 10-1 

 

O denominador da Equação será de 21, no caso de ser possível avaliar todos os 

indicadores da matriz apresentada. Assim, o Nível de Sustentabilidade (NS) ficará 

dentro de uma das faixas descritas na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Nível de sustentabilidade 

Intervalo de sustentabilidade  Nível de sustentabilidade 

0 

1,0 NS 4,0 

5,0 NS 8,0 

9,0 NS 10 

Insustentável 

Baixa sustentabilidade 

Média sustentabilidade 

Alta sustentabilidade 
NS - Intervalo de sustentabilidade 
Fonte: Santiago, 2011. 
 

Após levantamento das informações e elaboração do diagnóstico da situação atual dos 

resíduos sólidos no município, foi elaborada a matriz com 21 indicadores para a 

avaliação de desempenho do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos que está 

sendo elaborado no município. 

 

3 RESULTADOS  

 

Diante das questões avaliadas e do diagnóstico realizado pela pesquisa, foi possível 

apontar as dificuldades e problemas enfrentados nos aspectos principais. A Tabela 01, 

na sequência, apresenta as principais dificuldades apontadas no gerenciamento que foi 

imprescindível para o desenvolvimento dos indicadores. 
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Tabela 01- Principais deficiências apontadas no gerenciamento 

N° Deficiências Justificativa 

01 Coleta de resíduos domésticos e 

comercias 

Devido ao município possuir somente um 

caminhão vasculhante, a coleta fica 

defasada. Uso de caminhão inadequado 

para a coleta. 

02 Frequência da coleta de resíduos 

domésticos e comerciais 

Falta de caminhão compactador e uma pá 

carregadeira. 

03 Falta de educação ambiental com a 

comunidade 

O município não possui projetos de 

educação ambiental nas escolas, nas 

igrejas e associação. 

04 Falta de fiscalização ambiental  Durante as visitas técnicas, foram 

observados terrenos com entulho 

acumulado, isso aponta falta de 

fiscalização. 

05 Coleta e destinação final de entulhos, 

demolição e construção civil. 

O município não tem veículo 

(basculhante) para coletar entulhos, 

demolição e construção civil. Não faz a 

destinação final adequada. 

06 Coleta Seletiva Falta de equipamentos e máquinas 

impede a reciclagem de alguns materiais. 

07 Falta de leis sobre descarte e destinação 

de resíduos 

Não existe lei municipal específica que 

proíba e puna a destinação incorreta dos 

resíduos perigosos e demais resíduos, 

como pneus, pilhas, lâmpadas, construção 

civil e saúde. 

08 Falta da lei de código de postura A ausência da lei gera a falta de punição, 

pois o município não possui a legislação. 

09 Falta de lei para coleta seletiva Não há cobrança pela coleta e destinação 

dos resíduos, levando à precariedade do 

serviço. 

10 Destinação de resíduos sólidos Devido à falta do aterro sanitário, os 

resíduos são dispostos de forma 

inadequada EM um aterro controlado, 

causando impactos ao meio ambiente. 

11 Falta de estrutura técnica para Não há técnicos disponíveis, 
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N° Deficiências Justificativa 

fiscalização equipamentos e transporte para a 

realização. 

12 Falta de coletores de resíduos instalados 

nos pontos centrais 

Não há lixeiras para coleta seletiva em 

nenhum ponto da cidade. 

13 Varrição Os carrinhos coletores manuais e demais 

equipamentos encontram-SE sucateados, 

necessitando de trocas. 

14 Capina A capina ocorre de forma manual e são 

poucos funcionários para a demanda. 

15 Falta de estrutura física da UTC A UTC necessita de uma reforma e 

ampliação em sua estrutura física para 

poder atender à demanda do município. 

16 Falta do uso de EPI em todo o processo, 

desde a coleta à destinação 

Em nenhum momento, os colaboradores 

fazem o uso de EPIs de forma correta. Na 

coleta porta a porta, apenas usam uma 

máscara hospitalar descartável por vários 

dias. Na UTC, os colaboradores que 

fazem e separação dos resíduos na esteira 

e demais setores questionam a falta de 

EPIs, improvisam colocando sacolas nas 

mãos e apenas usam máscara. Muitos 

desses colaboradores, após horário de 

serviço, vão embora para suas casas sem 

tomar banho e não trocam de roupa, 

apesar de terem à disposição banheiro e 

produtos para sua higienização. 

17 Lavagem de vias Não ocorre a lavagem de vias, pois não 

têm caminhão pipa para realizar o 

serviço. 

 

A elaboração do Prognóstico Ambiental levou em consideração as condições ambientais 

locais, com a implantação do projeto de um aterro sanitário ou execução do termo do 

consórcio, conduzindo à proposição de medidas destinadas ao equacionamento dos 

potenciais impactos. Com a criação do consórcio entre Vargem Grande/MG, Santo 

Antônio do Retiro/MG e Montezuma/MG, bem como Nesse sentido, deve a prefeitura 
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sugerir ao legislativo municipal uma proposta de elaboração de um Decreto Municipal 

que institua a política municipal de resíduos sólidos que deve ser abrangente e permita 

um completo gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos desde a geração até a 

destinação final, que deve ocorrer necessariamente em aterro sanitário. 

 

De acordo com o diagnóstico realizado no município, a situação da disposição final de 

resíduos sólidos urbanos em Santo Antônio do Retiro ocorre de forma regular, 

acarretando impactos diretos ao meio ambiente e a saúde pública, já que, no município 

ocorre a destinação final a UTC e aterro controlado. Não havendo o devido tratamento 

para os RSS, bem como a inadimplência com a falta do aterro sanitário. Nesse sentido, 

deve a prefeitura deve sugerir ao legislativo municipal, uma proposta de elaboração de 

um Decreto Municipal que institua a política municipal de resíduos sólidos a qual deve 

ser abrangente e permita um completo gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos 

desde a geração até a destinação final, a qual deve ocorrer necessariamente em aterro 

sanitário, bem como a disposição final adequada para os RSS. 

 

Após análise e avaliação do gerenciamento dos resíduos do município através dos 

indicadores, bem como através dos resultados de cálculo para avaliar o NS, foi possível 

verificar e mostrar os indicadores como uma importante ferramenta para a pesquisa de 

opinião e para a busca de consenso entre especialistas da área de Resíduos Sólidos, 

administração do município e moradores fazendo uso da experiência e do conhecimento 

acumulado por esses na obtenção de respostas sobre a Gestão dos RSU. A avaliação 

realizada pelos indicadores aponta que o nível de sustentabilidade do PGIRS é de baixa 

sustentabilidade, obtendo intervalo de sustentabilidade entre 5,0 NS 8,0. 

 

A expectativa com relação a este trabalho foi alcançada, pois através da pesquisa foi 

possível mostrar à administração pública que é necessário inserir um conjunto de 

indicadores compatível com sua função social podendo, paralelamente, ser ponto focal 

para iniciativas semelhantes no âmbito do setor de Ciência e Tecnologia. Dessa forma, 

os indicadores conformaram políticas públicas saudáveis pró-ativas com o compromisso 

político e técnico. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Através deste instrumento, foi possível apresentar aos gestores públicos as dificuldades 

e deficiências no gerenciamento dos resíduos sólidos, bem como propor um 

planejamento ao longo do tempo, ações nas etapas de coleta, transporte, tratamento, 

destinação e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos e de rejeitos 

gerados. Além disso, a sociedade poderá ter informações e avaliar os serviços públicos.  

 

A aplicação da matriz foi realizada para testar sua viabilidade como instrumento de 

avaliação, monitoramento e planejamento da GRSU. Antes de ser aplicada, a matriz de 

indicadores de sustentabilidade deve ser discutida com a população do município, 

verificando a possibilidade de sua reformulação, conforme a realidade local. 
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Objetivo: Este trabalho visa analisar, de forma comparativa, os grafismos encontrados 

no Sítio Arqueológico do Extrema, da cidade de Grão Mogol/MG, com os grafismos 

dos painéis de grutas do Vale do Peruaçu, da cidade de Januária/MG. Sabendo-se que os 

grafismos do Sítio Arqueológico do Extrema são da Tradição Planalto e os do Vale do 

Peruaçu são da Tradição São Francisco, nossa análise buscará referências que possam 

aproximar os povos primitivos que habitavam essas regiões. Assim, poderemos detectar 

semelhanças de sociedade, cultura etc., desses povos. Metodologia: Após os registros 

fotográficos, em alta qualidade, dos grafismos do Sítio Arqueológico do Extrema e do 

Vale do Peruaçu, os catalogamos estabelecendo suas unidades descritivas, técnicas, 

cores, tradição cultural e estilo (Planalto e S. Francisco). Após a catalogação e 

agrupamento, foi realizada comparação dos registros encontrados em ambas as 

tradições. Após comparação, determinamos pontos comuns: cores, traços, símbolos etc. 

Em seguida, fizemos o estudo semiótico com base em referências bibliográficas 

linguísticas e estudos publicados sobre interpretação de grafismos rupestres no Brasil. 

Resultados: Os registros de ambas as localidades são distintos, mas possuem registros 

gráficos, zoomorfos e antropomorfos, porém a variedade de grafismos zoomorfos e 

gráficos são bem maiores no Vale do Peruaçu, além de serem, em sua maioria, 

policromáticos (tons terrosos: amarelo, vermelho, preto). Nos painéis do Peruaçu, 

identificamos grafismos similares aos encontrados no Extrema (peixes, pontilhados, 

filiformes, cervídeos, circulares, etc.). Ambos locais apresentam superposição de 

grafismos, além de sofrerem ação do tempo que deteriorou partes de rochas 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

153 
 

comprometendo alguns registros. Conclusões: Após uma discussão sobre os conceitos e 

noções teóricas que orientam a pesquisa, abordamos os grafismos dando relevo aos 

conjuntos estilísticos internos às Tradições Planalto e São Francisco. Considerando as 

concepções estéticas peculiares a cada conjunto e a estética final dos painéis, 

percebemos certa interação entre esses. Por se tratar de painéis mais completos, o Vale 

do Peruaçu possui referências muito próximas dos encontrados no Extrema, como 

registros de rituais de caça, religiosos, que são facilmente identificados. Os registros do 

Vale do Peruaçu são mais elaborados pela mistura policromática das figuras, além de 

maior quantidade de grafismos zoomorfos de animais que habitavam a região. 
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O manejo de populações de animais, na maioria das vezes, implica em objetivos 

determinados conforme a situação encontrada ou a pretensão pré- estabelecida. Segundo 

Caughley e Sinclair (1994), os objetivos podem ser resumidos conforme as situações, 

tais como: o estudo do aumento de uma população em declínio e/ou que esteja 

ameaçada de extinção; na exploração de uma população para a obtenção de uma 

produção sustentável; ou, se for o caso na redução de uma população-problema cujo 

tamanho encontra-se acima do desejável. É comum no Brasil encontrar populações de 

animais silvestres enquadrando-se em uma dessas situações. Para tanto se justifica o 

desenvolvimento de técnicas apropriadas de manejo, levantamento e monitoramento da 

espécie em estudo. Assim, este estudo tem como pretensão abordar o tema do manejo 

da fauna e de suas alternativas, seus benefícios ecológicos, sociais e econômicos, além 

de apontar opções para que, o manejo da fauna permita conservar melhor a 

biodiversidade, tomando-se como base os princípios do manejo sustentável. De acordo 

com Marc Dourojeanni (2005), o manejo da fauna se apoia na ecologia e, mais 

especificamente, na dinâmica das populações de espécies de alguma forma afetadas por 

ele. De acordo com Caughley e Sinclair (1994) e Pehling (2004), antes de se iniciar 

qualquer ação de controle de uma população é necessário fazer alguns questionamentos, 

tais como: Se nenhum controle fosse realizado, qual seria o nível de dano causado? 

Qual o custo/benefício do controle? Quais as consequências do controle para o meio 

ambiente e para as espécies não alvo? Seria a espécie alvo a principal causadora do 

dano? Diante da análise das respostas aos questionamentos feitos, adota-se o método 

mais conveniente para o controle da população-problema, seja ele o controle mecânico, 

biológico ou químico. Portanto, a adoção de uma metodologia de manejo de fauna 

requer previamente um estudo diagnóstico da população a ser manejada, do 

conhecimento da legislação vigente, do orçamento voltado para os custos e recursos 

financeiros disponíveis, para que, em seguida, seja elaborado o plano de manejo, bem 
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como sua execução e monitoramento. É de responsabilidade do Governo Federal, 

através do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, 

IBAMA, a gerência das ações de manejo de fauna no Brasil. 
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NOÇÃO JURÍDICA DE RISCO AO MEIO AMBIENTE E SUA PROTEÇÃO NO 

SISTEMA BRASILEIRO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E AMBIENTAL 

 

ANNA LUÍZA BRAGA AGUIAR¹; TÁSSIA JULIETTE FERREIRA 

FERNDANDES ¹ 

 

¹Acadêmicas Da Faculdade De Direito Santo Agostinho 

 

 

OBJETIVOS: Abordar a importância da tutela preventiva ambiental e aprofundar a 

tese da responsabilidade civil pelo risco ambiental, uma vez que a existência de uma 

probabilidade relevante de concretização do dano, por si só, é capaz de ensejar a 

imposição de sansões civis àqueles que, por meio do exercício de atividade de risco, 

aumentam as chances de concretização de ameaças intoleráveis contra o meio ambiente. 

Objetiva-se também discutir as tutelas preventivas ambientais que funcionam como 

instrumento processual para a responsabilização civil sem dano. METODOLOGIA: 

Para a realização deste resumo, foi realizada pesquisa bibliográfica. Quanto ao método 

de abordagem foi utilizado o método dedutivo. RESULTADOS: A CF/88 em seu artigo 

225, § 1º incisos IV, V, VII, ao descrever os deveres dirigidos aos entes estatais, impõe 

a eles um dever genérico de não degradar e de impedir a degradação ao meio ambiente, 

exigindo deles o enfrentamento das situações de risco ambiental, como forma de 

materializar os princípios da prevenção e da precaução. Cabe ressaltar as definições de 

risco e perigo. Enquanto aquele é um perigo pressentido, mas não comprovado, este é 

um perigo de altíssima probabilidade. Nesse cenário, a centralidade que antes estava 

reservada para a reparação dos danos, cede espaço para a tentativa de preveni-los. A 

responsabilidade civil não mais se limita a prevenir os danos de uma maneira indireta, 

assumindo uma tarefa de prevenção direta, que impõe que o degradador diante de uma 

situação de risco adote determinados comportamentos impeditivos da concretização do 

dano ambiental. Desse modo, embora a doutrina majoritária ainda exija o dano como 

elemento indispensável para a imputação da responsabilidade civil, verifica-se que, ao 

lado da obrigação de ressarcir, existam outros deveres vocacionados a prevenir a 

ocorrência de lesões aos direitos extrapatrimoniais e os bens de titularidade coletiva. 

Ressalta-se que a ideia de responsabilidade civil ambiental sem dano no plano 

processual, corresponde à tutela inibitória e de remoção do ilícito. 
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CONCLUSÃO: A incorporação do risco ambiental pelo direito brasileiro é adequada e 

extremamente útil, pois possibilita uma ampliação da proteção ao meio ambiente, 

atendendo a uma finalidade claramente preventiva e precaucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

158 
 

O CARÁTER TRANSINDIVIDUAL DO MEIO AMBIENTE 

 

CECÍLIA LOPES VIANA1; ADRIANA SOARES MENDES1; KELLY GRACE 

MENDES CALDEIRA E CASTRO2 

 
1Acadêmica Do 8º Período Matutino Da Faculdade De Direito Santo Agostinho 
2Professora Do Curso De Direito Das Faculdades Santo Agostinho 

 

 

Levando-se em consideração a evolução da consciência de preservação ambiental pela 

qual tem passado o Brasil, a Constituição da República de 1998 conferiu ao meio 

ambiente status de bem jurídico. Nesse sentido, dispõe o art. 225, caput, que é “um bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”. Ao ser reconhecido como 

bem, foi-lhe atribuído um valor econômico e social e que tem como destinatários 

pessoas indeterminadas, devido ao seu caráter transindividual.  O disposto no artigo 81, 

§ único, I, da Lei 8.078/90, corrobora com a ideia de caráter difuso ao defender os 

interesses e direitos coletivos que poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a 

título coletivo, sendo que a defesa coletiva será exercida quando se tratar de interesses 

ou direitos difusos. Ao preceituar os interesses ou direitos difusos como 

transindividuais, objetivou-se defini-los como aqueles que transcendem o indivíduo, que 

ultrapassam o limite da esfera de direitos e obrigações de cunho individual.  Objetivo: 

Demonstrar a importância do caráter transindividual do bem ambiental e os reflexos que 

este exerce sobre a coletividade. Metodologia: Pesquisa bibliográfica, constituída por 

doutrinas e legislação vigente pelo método indutivo. Resultado: A partir do caráter 

transindividual, tem-se que o bem ambiental é um direito difuso, sendo um bem 

indivisível, de titularidade indeterminada e interligada por circunstâncias de fato, o que 

implica uma maior proteção ao meio ambiente. Como reflexos da transindividualidade, 

pode-se destacar a imprescritibilidade da reparação pelo dano causado, a imputação da 

responsabilidade objetiva e a consagração do princípio da solidariedade. Conclusão: A 

transindividualidade do bem ambiental trouxe a proteção aos destinatários 

indistintamente, com o objetivo de defender e preservar em benefício das presentes e 

futuras gerações. 
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POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E A 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

CAMILA MICAELEN FREITAS OLIVEIRA¹ 

CAMILA MARTINS MARQUES¹ 

KELLE GRACE MENDES CALDEIRA E CASTRO¹ 

 
1 Faculdades Santo Agostinho 

 

 

INTRODUÇÃO: Um dos grandes problemas ambientais do Brasil encontra-se na 

destinação dos resíduos sólidos. Conforme dados da Abrelpe (Associação Brasileira de 

Empresas Públicas e Resíduos Especiais), o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 

referente ao ano de 2010 demonstrou que, no ano em que foi criada a PNRS (Política 

Nacional de Resíduos Sólidos), o volume de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) pela 

população foi 6,8% superior ao registrado no ano anterior à pesquisa em comento. 

Destaca-se, nesses altos índices, a contribuição vultosa dos resíduos industriais, que têm 

sua origem durante o processo de formação industrial. Aliados à falta de destinação 

adequada para os resíduos sólidos, esses resíduos ocasionam grandes impactos 

ambientais, o que enseja diretamente no âmbito da responsabilidade civil objetiva do 

empresário. OBJETIVO: Analisar os efeitos da nova política de resíduos sólidos sob a 

perspectiva da responsabilidade civil do empresário diante dos impactos ambientais 

causados pela destinação inadequada dos resíduos industriais. MÉTODOS: Pesquisa 

bibliográfica e documental, método dedutivo. RESULTADO: A nova política nacional 

de resíduos sólidos instituída pela lei 12.305/2010 trouxe diversos métodos com fins de 

minimizar os impactos ambientais gerados pelo descarte inadequado dos resíduos e os 

reflexos direcionam para a esfera da responsabilidade civil. CONCLUSÃO: O 

empresário deverá, conforme aduz o princípio do poluidor pagador, ser responsabilizado 

pelos custos decorrentes dos impactos gerados ao meio ambiente, mas, para a 

efetividade do princípio supramencionado, é imprescindível o investimento em novas 

práticas fiscalizadoras e coercitivas que alterem a postura das indústrias, adotando 

parâmetros sustentáveis de destinação dos resíduos, de modo a definir metas de 

utilização e destinação saudável. 
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PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NAS FACULADES SANTO AGOSTINHO 

 

DEYVISON FARLEY MIRANDA DA SILVA1; FLÁVIO HENRIQUE 

MIRANDA SILVA1; YURI RIBEIRO MENDES1; ODILENE ANTUNES 

RIBEIRO1; EMANUELLE FERREIRA MELO2; KLEBER DE OLIVEIRA 

FERNANDES2; FLÁVIO LEÃO COELHO2 
 

1 Acadêmicos Do Curso De Engenharia Ambiental – Faculdades Santo Agostinho 
2 Professores Do Curso De Engenharia Ambiental – Faculdades Santo Agostinho 
 

A produção de alimentos sem a utilização de defensivos químicos ou agrotóxicos é uma 

realidade crescente no Brasil. O fato é justificado pela preocupação da população com a 

saúde, associada à polêmica dos transgênicos e a maior divulgação dos usos dos 

agrotóxicos e de seus malefícios à saúde. Tudo isso vem despertando na população o 

interesse por alimentos mais saudáveis. Um alimento livre de defensivos é hoje símbolo 

de saúde. As Faculdades Santo Agostinho e seu grupo de Pesquisa Educologia do Curso 

de Engenharia Ambiental promovem o estímulo à iniciação científica, a consciência 

ambiental dos acadêmicos e a solidariedade ao próximo através do cultivo de alimentos 

nas suas dependências sem a utilização de defensivos agrícolas, assim, estimulando a 

preservação do meio ambiente. Objetivos: O objetivo deste trabalho é a produção de 

hortaliças livres de defensivos agrícolas para a doação ao Asilo Santa Anna, em Montes 

Claros, MG. Metodologia: O trabalho foi desenvolvido na área experimental (horta) 

localizada nas dependências das Faculdades Santo Agostinho, campus JK, em Montes 

Claros, sendo realizado por acadêmicos bolsistas e voluntários que são acompanhados 

pelos professores responsáveis pelo grupo de estudos. As hortaliças cultivadas foram: 

alface, cebolinha verde, couve, couve-flor, cenoura, rúcula e quiabo. As sementes foram 

semeadas em bandejas para a produção de mudas e após 15 dias, transplantadas para os 

canteiros definitivos, que foram enriquecidos com a compostagem produzida na própria 

área. A semeadura e plantio das hortaliças foram feitos com um intervalo de tempo para 

que, a cada quinze dias, fossem colhidos alimentos para a doação. Foram realizadas 

diariamente as atividades fundamentais para a boa condução da horta, como: irrigação, 

capina manual, construção e manutenção de canteiros. Resultados: Quinzenalmente 

foram coletados os alimentos produzidos, que apresentaram alta qualidade e valor 

nutricional por apresentarem-se livres de defensivos agrícolas e, em seguida, foram 
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encaminhados para a doação ao Asilo Santa Anna. Conclusão: A horta é um local onde 

os acadêmicos podem colocar em prática os conhecimentos adquiridos no curso, no que 

diz respeito à conservação de água, solo e aproveitamento de resíduos sólidos, através 

da compostagem de materiais orgânicos, além disso, exercitam seu lado social, 

estimulando a solidariedade com a doação dos alimentos produzidos. 
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SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO NO NORTE DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS ENTRE OS ANOS DE 2000 E 2010 

 

FERNANDO HIAGO SOUZA FERNANDES1; JOSÉ GUILHERME 

RODRIGUES SANTOS2; LIOCLÉCIO MENDES DE SOUZA2; PAULO RAMON 

SANTOS2; ADRIANA APARECIDA MOREIRA3; CÉSAR VINÍCIUS MENDES 

NERY4 

 
1Engenheiro Ambiental, Instituto Biotrópicos – Bolsista CNPQ 
2Discente Do Curso De Engenharia Ambiental Pelas Faculdades Santo Agostinho, 
Montes Claros-MG 
3Mestranda Em Sensoriamento Remoto - UFRGS 
4Professor M.E Das Faculdades Santo Agostinho, Doutorando Em Geografia, PUC 
Minas, Montes Claros-MG 
 

 

INTRODUÇÃO  

 

O saneamento básico é considerado um serviço essencial para a saúde pública e 

preservação dos recursos naturais. Com a promulgação da Lei Federal de nº 

11.445/2007, que estabelece as diretrizes e a política nacional para o saneamento básico, 

esses serviços configuraram-se parte fundamental nas obras de poder público. Neste 

viés, o objetivo deste trabalho é avaliar a distribuição espacial da cobertura dos serviços 

de saneamento básico, sendo eles, água e esgoto, coleta de lixo e água encanada, no 

norte do estado de Minas Gerais, no período entre os anos de 2000 e 2010. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O Norte de Minas possui um total de 89 municípios abrangendo uma área de 

127.816,15 km², onde vivem 1.581.544 habitantes (IBGE, 2010). As informações para a 

realização deste estudo foram adquiridas por meio da base de dados secundários do 

Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, referente ao Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2013), sendo executadas análises de caráter 

quantitativo dos seguintes serviços, água e esgoto, coleta de lixo e água encanada. 

Produziram-se, assim, as variáveis entre os anos de 2000 e 2010. Estes dados foram 

tabulados em planilha do Excel e, então, elaborados mapas pelo software ArcGis no 
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Laboratório de Geoprocessamento da Universidade Estadual de Montes Claros 

(UNIMONTES). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De modo geral, observou-se uma grande variação nas condições de saneamento básico 

na região norte do estado de Minas Gerais, em razão dos problemas socioeconômicos 

enfrentados por cada município. Mesmo diante desses fatores, foi possível verificar 

melhoras nestas condições, representadas pelo aumento de 21,41% dos serviços 

analisados, no espaço-temporal de dez anos.  

 

CONCLUSÃO 

 

Apesar da melhora nos serviços de saneamento, ainda é difícil vislumbrar, em curto 

prazo, a universalização desses serviços, principalmente, quando levados em conta os 

processos sociais, políticos, econômicos, culturais e demográficos envolvidos, além da 

deficiência no aspecto tecnológico. 
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USO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA  

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

 

COELHO, FLÁVIO LEÃO1 

LEÃO, CLÁUDIA LÍLIAN MENDES NOBRE2 

 

1Bacharel Em Engenharia Florestal/UFV E Docente Do Curso De Engenharia 
Ambiental/FACET 
2Bacharel Em Ciências Contábeis/Unimontes E Discente Do Curso De Arquitetura 
Urbanismo/FACET 
 

 

A construção civil representa uma atividade de grande importância para o 

desenvolvimento econômico e social de um país. Com o aumento gradativo dos 

impactos gerados por esta atividade, torna-se iminente a busca por soluções que unam o 

desenvolvimento econômico com a sustentabilidade. São necessários estudos voltados 

para a medição dos impactos ambientais produzidos pela deposição incorreta de 

resíduos e a adoção de medidas mitigadoras. O objetivo principal deste trabalho é 

apresentar a viabilidade da utilização de resíduos sólidos da construção civil na 

recuperação de áreas degradas. Para isso, esses resíduos não serão destinados para os 

lixões e sim, por exemplo, para a recuperação de voçorocas em áreas urbanas e áreas de 

inundação, onde, em cada situação específica, deverá ser adotado um procedimento 

próprio, como a construção de barreiras de contenção com a utilização desses resíduos 

no preenchimento dessas áreas e, em seguida, a introdução de cobertura vegetal. A 

destinação correta dos resíduos gerados pela construção civil é desafiadora e mostra um 

sinal de modernidade e sustentabilidade, o que viabiliza todo o processo. A busca por 

medidas mitigadoras deve ser sempre priorizada. Essas medidas promoverão o exercício 

da cidadania através da busca pelo desenvolvimento sustentável. Dessa forma, serão 

minimizados os efeitos negativos das ações antrópicas executadas de maneira 

inconsequente sobre o meio ambiente, buscando devolver o equilíbrio ecossistêmico ao 

local. Para isso, é necessário planejamento e ações menos impactantes. Portanto, a 

disseminação de uma cultura da reutilização no setor da construção civil é um meio de 

ampliar um desenvolvimento com perspectiva socialmente e ambientalmente 

sustentável. 
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UTILIZAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO 

PARA O ESTUDO DA EFICIÊNCIA NA IMPLANTAÇÃO DA  

APA DO RIO PANDEIROS 

 

 

PAULO RAMON SANTOS1; LIOCLÉCIO MENDES DE SOUZA1; JOSÉ 

GUILHERME RODRIGUES SANTOS1; CÉSAR VINÍCIUS MENDES NERY2 

 

1 Acadêmico Do Curso De Engenharia Ambiental, Faculdades Santo Agostinho, 
Montes Claros-MG 
2Professor M. E Das Faculdades Santo Agostinho, Doutorando Em Geografia, 
PUC Minas, Montes Claros-MG 
 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Área de Proteção Ambiental do Rio Pandeiros foi criada em 1° de setembro de 1995, 

pela lei de nº 11.901 do estado de Minas Gerais, diante da importância ecológica da 

bacia do Rio Pandeiros no equilíbrio ambiental da região. Segundo a Lei nº 9.985 de 

2000, área de proteção ambiental (APA), é o nome dado a grandes áreas com relativa 

ocupação humana, que possuem em sua composição atributos abióticos, bióticos, 

estéticos ou culturais, fundamentais para a qualidade de vida e o bem-estar das 

populações (BRASIL, 2000). Este trabalho tem por objetivo analisar a dinâmica da 

paisagem na APA do rio Pandeiros nos anos de 1996, 2000, 2005, 2010 e 2014, 

quantificando e comparando as mudanças ocorridas após a criação da área de proteção 

ambiental. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A APA do Rio Pandeiros está localizada na bacia hidrográfica do Rio São Francisco 

entre os municípios de Januária, Bonito de Minas e Cônego Marinho, no estado de 

Minas Gerais, tendo área aproximada de 380.185 ha. As imagens analisadas foram 

adquiridas gratuitamente nos sites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 

e do United States Geological Surveyas (USGS), sendo registradas e classificadas pixel 

a pixel por meio do algoritmo de máxima verossimilhança do software ENVI 5.0. As 
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classes identificadas foram: vegetação densa, vegetação esparsa, solo exposto, 

pastagens, água e/ou sombra e culturas; produzindo-se, então, mapas de uso e ocupação 

do solo com o software ARCGIS 10.2.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As alterações na paisagem da APA do Rio Pandeiros atestam a eficiência da área de 

proteção ambiental entre os anos de 1996 e 2010. A existência de cultura, uma das 

classes indicadoras de ação antrópica, teve sua área reduzida, em valores aproximados, 

de 48.341 ha em 1996 para 7.387 ha já em 2000, com um aumento para 11.912 ha em 

2010, o que ainda significa uma diminuição de aproximadamente 75% em 14 anos. No 

entanto, no período entre 2010 e 2014 teve um aumento muito acima da média dos 

períodos anteriores, atingindo aproximadamente 36.225 ha, o que representa aumento 

de cerca de 67% em apenas quatro anos. 

 

CONCLUSÃO 

  

Os últimos resultados comprovam a necessidade de estratégias mais eficazes de 

fiscalização para garantir o equilíbrio ambiental e a qualidade de vida das populações na 

região. 
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                   SAÚDE 
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“A FAMÍLIA É TUDO NA VIDA DA GENTE” – ENFRENTANDO O CÂNCER 

DE MAMA COM APOIO DA FAMÍLIA 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O número de mortes e o estigma do câncer fazem crescer o sofrimento do indivíduo 

que recebe esse diagnóstico (BARRETO; AMORIM, 2010). As alterações 

fisiológicas e emocionais enfrentadas pelas mulheres após um diagnóstico de câncer 

configuram um momento ímpar em suas vidas, marcado principalmente pelo fato do 

cuidado se tornar familiar (SALCI; MARCON, 2008). A experiência do câncer, por 

parte da família, como um mal avassalador, corrosivo e voraz, acarreta intensa 

desconfiança quanto à chance de reversão da condição, uma vez que tenha início o 

silêncio da doença. A experiência acarretada pelo câncer se dá principalmente pela 

necessidade de transformação da definição da doença requerer uma reorganização 

pessoal e da família nas várias vertentes da vida: social, psicológica e espiritual 

(SALCI; MARCON, 2011; BARRETO; AMORIM, 2010).  A família representa 

forma de enfrentamento relevante para o indivíduo portador de câncer de mama. 

Nessa realidade, é primordial que a equipe de saúde que cuida de paciente 

oncológico, especialmente o enfermeiro, se some à família no planejamento da 

assistência. A família deve ser incorporada em todo o processo de cuidado, a fim de 

manter seu equilíbrio, assim, a enfermagem abre espaço para desenvolver ações na 

assistência, na educação e na pesquisa (NASCIMENTO et al., 2011). Por 

conseguinte, este trabalho objetiva entender a importância do apoio familiar no 

enfrentamento e no tratamento do câncer de mama. 
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2 METODOLOGIA 

 

Este estudo é parte integrante do projeto guarda-chuva intitulado (com)vivendo com o 

câncer, com abordagem qualitativa, utilizando dos preceitos da teoria do Interacionismo 

Simbólico como suporte técnico conceitual, com a técnica de aplicação de uma 

entrevista semiestruturada no contexto da Estratégia Saúde da Família (ESF) Vilage do 

Lago, localizada no município de Montes Claros, Minas Gerais. De modo geral, pode-se 

dizer que o Interacionismo Simbólico forma uma perspectiva teórica que propicia o 

entendimento de como os indivíduos interpretam os objetos e as outras pessoas com as 

quais se envolve e como tal processo de interpretação acarreta o comportamento 

individual em ocasiões específicas (CARVALHO et al., 2010).  Foram entrevistadas 

pacientes, do gênero feminino, com diagnóstico de câncer de mama, com idade entre 18 

e 80 anos. O critério de exclusão foi determinado para aquelas mulheres que não 

aceitaram a participar da pesquisa. Os pesquisadores entraram em contato com a 

supervisão da ESF para a confirmação da pesquisa. Foi utilizado, como instrumento de 

coleta de dados, um roteiro semiestruturado com três perguntas, a saber: 1) Como seus 

familiares participaram no processo de diagnóstico e tratamento da doença? 2) Você 

teve apoio da família? O que significou esse apoio familiar no tratamento do câncer de 

mama? 3) Que experiência você e seus familiares adquiriram frente ao câncer de mama? 

As participantes foram abordadas em seu domicílio, onde foram lhes explicados os 

objetivos da pesquisa e a solicitação de assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. O projeto deste estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

SOEBRAS, com parecer consubstanciado de aprovação nº. 633.361 de 24/04/2014. As 

pacientes foram identificadas pela letra “E” e devidamente numeradas de acordo com a 

ordem de realização das entrevistas, para garantir seu anonimato.  

 

3 RESULTADOS   

 

Foram entrevistadas nove mulheres com idade variando entre 39 e 61 anos de idade. A 

maioria das mulheres é de cor parda, com união estável, ensino fundamental 

incompleto, do lar, com renda de um salário mínimo, a maioria recebe auxílio doença e 

é católica. Quanto à procedência, todas as mulheres residem na região Norte de Minas, 

moradoras da zona urbana. Quanto ao tempo do diagnóstico do câncer de mama, cinco 
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mulheres tinham de um a quatro anos, três mulheres tinham de cinco a oito anos e uma 

mulher tinha 15 anos de diagnóstico.  

 

CATEGORIA 1 – Significado do apoio 

 

Subcategoria 1A – “Significou tudo” 

O grupo familiar como fonte de suporte e força torna-se essencial para que a mulher 

enfrente a enfermidade e a terapia sem se desanimar, tornando-lhe os caminhos a serem 

trilhados menos árduos e angustiantes. Acredita-se ainda que a família, ao conservar-se 

unida nessa ocasião de sofrimento, favorece o fortalecimento do enfermo (FEIJÓ et al., 

2009).   

E3 “Nossa, muito, porque assim com aquele apoio, você se sente querida (...)”. 

E1“Muito importante, porque sem o apoio da família é muito difícil (...)”. 

É de grande importância para a mulher o apoio familiar, pois se trata de um momento 

muito difícil e ao se sentir acolhida, enxerga o problema de forma menos dolorosa. 

  E5 “A família significou tudo na minha vida, (...) me deu mais firmeza (...)”. 

 E6 “(...) se você não tiver o apoio da família, nada você consegue (...)”.  

              Habitualmente todo o grupo familiar mobiliza-se para confortar, acolher, cuidar 

e acompanhar a mulher em seu caminho com o câncer (SALCI; MARCON, 2011). 

E7 “(...) é importante o apoio da família (...) imagina se a minha família não tivesse                          

comigo, o que seria da minha vida, com quem eu ia chorar (...)”. 

 

 Subcategoria 1B – “Força pra fazer o tratamento” 

A família deve ter ciência de que seu suporte é de grande importância para seu 

integrante enfermo, pois permitirá uma trajetória mais segura e amena em busca da 

reversão da reabilitação (FEIJÓ et al., 2009). 

 E2 “(...) é de onde você tira força para fazer o tratamento”. 

 E4 “Pra mim, quando eles davam o apoio, eu ficava mais alegre. (...)”. 

Como é uma doença que abala a autoestima da mulher, é importante que ela seja 

estimulada a fazer coisas que a deixem alegre e confiante. 

 E5 “(...) eu chorava muito (...)”.  

E6 “(...) a gente fica pra baixo e eles (familiares) ajudam a gente ficar pra cima (...)”. 

É um momento muito difícil na vida de uma mulher, é preciso encontrar forças e 

encarar a realidade dos fatos e a contribuição da família é de grande valia. É importante 
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ajudar a mulher a manter sua autoestima elevada, pois se trata de um problema que 

mexe com sua sensualidade.  

 

CATEGORIA 2 – Experiência adquirida com a doença 

 

Subcategoria 2A – “Enfrentar os problemas de frente” 

Ao se vivenciar uma patologia como o câncer, não é apenas o indivíduo que sofre, mas 

sim toda a família partilha desse impacto emocional junto com seu ente querido. 

Salienta-se que o descobrimento do câncer não ocorre sem o compartilhamento 

especialmente da família e da rede de apoio social mais próximo, pois este provoca 

mudanças em todo o contexto familiar, de forma de que todos os componentes, em 

maior ou menor grau, são afetados pela situação nova (SALCI; MARCON 2011). 

E2 “Enfrentar as coisas, os problemas de frente (...) assim eu aprendi a dar mais valor 

na vida, as coisas pequenas que agente não valoriza no dia a dia”. 

E7 “(...) em qualquer tipo de problema a pessoa tem que ter o apoio da família. 

Entende-se que a luta contra o câncer não é uma tarefa fácil, por isso o apoio da família 

é favorável e torna esse caminho menos penoso. 

E1 “(...) a gente que é paciente tem que entender que a vida é muito mais valiosa (...)”.                          

E2 “(...) cada apoio, dava mais motivação pra quer seguir em frente (...)”. 

E9 “(...) eu comprovei que eles num levou o caso na brincadeira”. 

Diante de tanto sofrimento, é necessário entender o problema vivenciado por essa 

mulher e, quando os familiares se interessam atuando, de forma efetiva, fica mais fácil 

suportar a dor e prosseguir o tratamento. 

 

Subcategoria 2B – “Pânico” 

A notícia de câncer pode-se apresentar impactante e desconsertante para o indivíduo, 

abalando sua vida e a das pessoas com as quais convive. E, então, a portadora de câncer 

de mama pode vir a sentir-se ameaçada e até mesmo sem capacidade perante a essa 

doença, sendo tais sensações advindas dos estigmas relacionados à doença e à 

representação da mama para a mulher (FEIJÓ et al., 2009). 

 E4 “(...) eu pensava que ia morrer” 

 E5 “(...) eu chorei muito, porque o câncer não é brincadeira, sofri demais”. 

As intercorrências do câncer de mama, além de acarretarem à mulher defrontar-se com a 

chance de enfrentar novamente o processo de tratamento e reabilitação, presentificam a 
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vulnerabilidade a que está exposta. Esse sentimento de fragilidade da vida intensifica 

ainda mais a proximidade com o fim, alertando a paciente para indagações de 

existência, como o sentido da vida e o insondável enigma da morte (SILVA; SANTOS, 

2008). 

  E2 "No início foi um susto (...) depois de um câncer todo mundo fica assustado". 

  E4 “ Eu pensava em desanimar”.  

  E5”(...) um choque pra todos nós”.  

A experiência do câncer, por parte da família, como um mal avassalador, corrosivo e 

voraz, acarreta intensa desconfiança quanto à chance de reversão da condição, uma vez 

que tenha início o silêncio da doença. A mera constatação médica da doença, surgida no 

ato da descoberta, é representada como prenúncio que não pode ser evitado de finitude 

imediata, que antecede o descontrole que acarreta metástases incidentes (AMBRÓSIO; 

SANTOS, 2011). 

 E6 “(...) preconceito, eu não pedi pra ter câncer, ninguém pede pra ter câncer (...).” 

Receber o diagnóstico de um câncer cercado de estigma e preconceito; experimentar 

sentimentos de desesperança; ser confortado por familiares e amigos; apoiar-se na fé 

divina e, posteriormente, sentirem- se fortes para enfrentar o tratamento representam 

para as mulheres, mudanças em suas vidas (CAETANO; GRADIM; SANTOS, 2009). 

E5 “(...) A gente não ta esperando uma coisa dessas pra gente (...)”  

E9 “Pânico, ficamos em estado de pânico (...)”. 

O sofrimento é inevitável diante de um problema tão grande, em meio a tanto medo e 

dor, a mulher portadora do câncer de mama experimenta outros sentimentos e anseios, 

por isso é de fundamental importância estar apoiada a algo forte e consolador, para que, 

assim, possa restaurar suas forças.  

E2 “(...) Um choque pra todos nós”. 

O câncer é uma patologia grave e temida por todos e desperta na família do paciente 

acometido sentimentos e reações estressantes. A impactação no ciclo familiar é 

evidente: existem alterações nos papéis, nas atribuições e no funcionamento de tal 

sistema que, em meio à quebra da estrutura, busca formas de adaptação, requerendo que 

todos, num esforço contínuo, ajudem na procura de uma funcionalidade nova 

(NASCIMENTO et al., 2011).  
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CATEGORIA 3 – Relações interpessoais 

 

Subcategoria 3A – “Com apoio da família é mais fácil” 

A família se apresenta muito relevante para seu componente enfermo, uma vez que pode 

vir a favorecer o enfrentamento da doença e dos caminhos trilhados a partir da notícia 

do diagnóstico (FEIJÓ et al., 2009).  

E1 “(...) porque sem o apoio da família é muito difícil (...) você saber que tem alguém 

ali pra te ajudar é muito importante (...)”. 

E5: Familiares – “(...) a família em primeiro lugar a baixo de Deus a família, você 

tendo apoio familiar é tudo numa hora dessas”. 

As alterações fisiológicas e emocionais enfrentadas pelas mulheres após um diagnóstico 

de câncer configuram um momento ímpar em suas vidas, marcado principalmente pelo 

fato de elas formarem o norte do cuidado no contexto da família. Ao experimentar esse 

novo evento em suas vidas, elas realizam adaptações em seu cotidiano. 

 E3 “(...) da minha família, eu tive todo apoio na assistência, cuidado, tudo e o         

possível o que eles podiam fazer, fizeram”. 

 E2“A minha família participou muito (...), tava sempre pronta pra me ajuda”. 

 

A família é a base de um indivíduo e diante dos momentos difíceis serve de sustentação.  

O apoio familiar fortalece, conforta e esse é um momento em que a mulher precisa 

desse apoio para passar por momentos tão dolorosos. Essa ajuda facilita à mulher 

compreender seu problema, aceitar melhor a situação favorecendo, assim, de forma 

efetiva, a evolução do tratamento.  

E2 “(...) foi participação total (...) eles me acompanhavam ao médico, então pelo apoio 

deles me deu mais força (...)”. 

E4 “(...) quando eles me apoiavam, eu me sentia melhor porque é ruim a gente ficar 

sozinha, eu pensava assim que eu ia morrer”. 

E5 “(...) o apoio deles me dava mais firmeza e por isso que eu sou uma grande 

vencedora”. 

 E6 “Acho que a base da família é tudo (...) porque a família é tudo na vida da gente. 

 

Subcategoria 3B – “É importante o apoio dos amigos também” 

Ao receber o diagnóstico de um câncer cercado de estigma e preconceito; experimentar 

sentimentos de desesperança; ser confortado por familiares e amigos; apoiar-se na fé 
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divina e, posteriormente, sentirem- se fortes para enfrentar o tratamento representa para 

as mulheres mudanças em suas vidas (CAETANO; GRADIM; SANTOS, 2009). 

 E2 “Meus amigos mais próximos me deram muito apoio graças a Deus”. 

 E3 “A irmandade da igreja orava comigo, sempre estava ali pra me ajudar”.  

 E7 “(...) se você não tiver apoio das pessoas mais próximas de você é como se você 

não existisse, sei lá”. 

Representa o momento em que há renovação das forças do doente para o enfrentamento, 

ocasião de união, de cooperação e divisão de trabalho para a execução de todas as 

atividades necessárias, ocasião de dispensar atenção, carinho e muita dedicação. É 

também momento de busca de suporte com a comunidade, com a igreja, com as 

instituições envolvidas (FERREIRA et al., 2010). 

 E8 “Tive apoio das irmãs e irmãos da igreja, do pastor, dos vizinhos”. 

Além da participação da família, é de grande importância a colaboração dos amigos, da 

igreja, pois isso transmite mais segurança para a mulher nesse momento frágil de sua 

vida, quando busca apoiar-se em bases forte, pois sabe que enfrentar uma doença como 

o câncer de mama não é uma tarefa muito fácil.  

 E5 “(...) comprovação que a gente tem que confia em Deus.” 

Mesmo diante do sofrimento a que essas mulheres foram expostas, foram capazes de 

enxergar coisas que não haviam enxergado e conseguiram usar isso a seu favor. A fé 

ajuda essas mulheres a enfrentarem a doença, com menos medo. Buscando orientações 

divinas, fica possível suportar a nova condição a que está exposta, agregando, assim, 

outros valores à sua vida.  

 E3 “Você percebe que a vida, ela é uma passagem (...) e ela tem que ser valorizada 

muito”. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Compreendeu-se como é importante o apoio familiar diante de uma doença temida e 

cheia de estigmas. A experiência do câncer acarreta a necessidade de transformação e 

reorganização pessoal e familiar nas várias vertentes da vida. É preciso compartilhar 

principalmente com familiares o processo vulnerável a que a mulher com câncer está 

exposta, possibilitando, assim, o enfrentamento de forma racional e menos dolosa. 

Dessa forma, é importante sentir-se amparada, fortalecendo-se em base segura, para que 

seja possível enfrentar a doença e o seu tratamento.   
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1Faculdades Santo Agostinho 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Cuidados paliativos é definido como sendo cuidado intenso e total dos pacientes cuja 

doença não responde ao tratamento.  Sua primazia é o alívio da dor e de outras 

manifestações, bem como dos problemas psicossociais e espirituais. A finalidade dos 

cuidados paliativos é, por conseguinte, oferecer melhor qualidade de vida e manter 

digna e mais confortável a vida do doente até o seu passamento (morte) (SANTOS, 

2011). Para a enfermagem, os cuidados paliativos fazem parte da prática cotidiana, e 

desde o começo da profissão, Florence Nightingale afirmava que o cuidar está 

relacionado às condutas de enfermagem. Agregar a ciência e a arte para a prestação da 

assistência e do cuidado que conceda conforto, amparo e apoio são argumentos na 

enfermagem até os dias atuais. Do nascimento ao diagnóstico de uma doença 

oncológica avançada, o ser humano precisa de condutas planejadas nos diferentes 

momentos da vida, especialmente frente à sua terminalidade (LUNARDI; NUNES; 

LUNARDI, 2010). Os profissionais de enfermagem têm papel de grande importância 

nos cuidados paliativos, com particular responsabilidade no que se refere a informações, 

aconselhamento e educação dos pacientes. Pela ligação com esses doentes, os 

enfermeiros são os mais indicados para acompanhar e avaliar a dor e outros sintomas. É 

sabido que, nos pacientes com doença oncológica avançada a predominância da dor 

chega a 90%; a dor é, portanto, uma manifestação extremamente prevalente em doentes 

terminais. O tratamento deve ser prioritário e deve-se lembrar de que os clientes em 
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cuidados paliativos requerem atenção e cuidados especiais, uma vez que apresentam 

transtornos neurológicos, ou são idosos e outras vezes não sabem se referir de forma 

correta aos sintomas da doença. É primordial que os profissionais de saúde envolvidos 

no cuidar de doença oncológica constituam uma autêntica equipe multidisciplinar e que 

tenham condições de avaliar a capacidade de o paciente decidir sobre todas as questões 

que envolvem sua doença, tratamento e prognóstico (SALES et al., 2009). Assim, este 

estudo objetiva compreender a percepção da equipe de enfermagem sobre aos cuidados 

paliativos ao indivíduo portador de câncer.   

 

2 METODOLOGIA  

 

Este estudo é parte integrante do projeto guarda-chuva intitulado (Con)vivendo com o 

câncer, tendo uma abordagem qualitativa, utilizando dos preceitos da teoria do 

Interacionismo Simbólico como suporte técnico conceitual, com a técnica de aplicação 

de uma entrevista semiestruturada no contexto da Fundação Hospitalar Dilson Godinho 

de Quadros, localizada no município de Montes Claros, Minas Gerais. De modo geral, 

pode-se dizer que o Interacionismo Simbólico forma uma perspectiva teórica que 

propicia o entendimento da maneira como os indivíduos interpretam os objetos e as 

outras pessoas com as quais se envolve e como tal processo de interpretação acarreta o 

comportamento individual em ocasiões específicas (CARVALHO et al., 2010). Foram 

entrevistados profissionais da equipe de enfermagem, o critério de exclusão foi para os 

profissionais que não estivessem presentes no dia da entrevista. Os pesquisadores 

entraram em contato com a supervisão da Fundação Hospitalar Dilson Godinho de 

Quadros para a confirmação da autorização da pesquisa. Foi utilizado, como 

instrumento de coleta de dados, um roteiro semiestruturado com três perguntas: 1) O 

que significa cuidados paliativos para você da equipe de enfermagem? 2)Qual sua 

experiência, como profissional de enfermagem, em cuidar de um portador de doença 

terminal, como o câncer? 3)Como é sua relação, como equipe de enfermagem, com o 

paciente oncológico? Os profissionais foram abordados em seu ambiente de trabalho, 

onde lhes foram explicados os objetivos da pesquisa e feita a solicitação de assinatura 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto deste estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SOEBRAS, com parecer consubstanciado nº. 

633.361 de 24/04/2014. 
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Os profissionais foram identificados pela letra E, e devidamente numerados, de acordo 

com a ordem de realização das entrevistas, para garantir seu anonimato. Após a coleta 

de dados, as falas foram transcritas na íntegra e, então, foram feitos recortes que 

respondiam aos objetivos propostos pelo estudo, determinando a formação das 

categorias temáticas, a partir da Análise de conteúdo Temática baseada nos pressupostos 

da organização, codificação, categorização. A análise preconiza as seguintes etapas, a 

saber: Pré-análise: transcrição das entrevistas, na íntegra, leitura detalhada e em 

profundidade, visando à apreensão de como a família vive essa experiência; 

Sistematização dos dados: são feitas leituras posteriores, no intuito de explorar o 

material através dos processos de desmembramento e reagrupamento. Na sequência, os 

dados, que já foram inicialmente separados por temas, recebem uma releitura, cujo 

processo de reflexão e análise dos resultados produz sua interpretação. O referencial 

metodológico é a Análise de Conteúdo Temática baseada nos pressupostos de 

organização, codificação, categorização e inferências.  

 

3 RESULTADOS  

 

CATEGORIA 1- Significado dos Cuidados Paliativos 

 

Subcategoria A – “Conforto.” 

Nos cuidados paliativos, procura-se ministrar uma assistência humanizada que seja 

capaz de proporcionar conforto físico, apoio psicoafetivo e social e até mesmo espiritual 

ao enfermo. (SALES et al.,2009).  

E1 “Pra mim são cuidados que vão dar maior conforto pro paciente.” 

 E10 “(...) um cuidado dispensado visando dignidade e um conforto maior”. 

Esse entendimento vai ao encontro da filosofia dos cuidados paliativos que propõe 

oferecer o conforto e alívio necessários para minimizar o sofrimento e a dor do paciente, 

ofertando, portanto, qualidade de vida, componente essencial para manter a dignidade 

na finitude humana.         

E3 “(...) são cuidados que vão fazer com que ele se sinta confortável.” 

E11“(...) proporciona melhor qualidade pro paciente no momento de dor e o conforto, 

tanto da parte da enfermagem quanto da parte pessoal.” 
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A finalidade dos cuidados paliativos é, por conseguinte, oferecer melhor qualidade de 

vida e manter digna e mais confortável a vida do doente até o seu passamento (morte) 

(SANTOS, 2011).  

 

Subcategoria B – “Fase terminal”. 

Na fase terminal, em que o paciente tem pouco tempo de vida, o tratamento paliativo se 

impõe para, através de seus procedimentos, garantir qualidade de vida, sendo oferecidos 

aos pacientes fora de possibilidades terapêuticas.  

E2 “(...) só pra pacientes que não tem mais resolução do câncer.” 

E4 “É o cuidado com o paciente já na fase terminal e não tem mais o que fazer, já fez 

quimioterapia, radioterapia.” 

A importância dos cuidados paliativos direcionados ao paciente na terminalidade da 

vida, especialmente o oncológico, é que esses cuidados proporcionam uma abordagem 

diferenciada de tratamento farmacológico ou não farmacológico que tem como objetivo 

principal a promoção do cuidar humanizado (SILVA et al., 2008). 

E7 “(...) o paciente quando interna é pra ter um suporte clínico e tomar medicações 

pra dor.” 

E9 “(...) é aquele cuidado que você tem com o paciente pra dor, pra dar medicação.” 

Nesse sentido, o enfermeiro é o profissional da área da saúde que permanece mais 

tempo próximo ao paciente; assim, tem responsabilidades no manejo da dor, 

proporcionando alívio do sofrimento e melhora da qualidade de vida (MELO et al., 

2011). 

 

CATEGORIA 2 – Experiências adquiridas ao cuidar de pacientes oncológicos 

 

Subcategoria A – “Experiência positiva” 

O cuidado de enfermagem é efetivo, eficaz e satisfatório no momento em que alivia a 

dor, conforta o paciente e família, quando ajuda o ser cuidado. No cotidiano do trabalho 

de enfermagem com pacientes oncológicos, há fatores gratificantes e positivos, como 

ver o paciente se recuperando, ter contato com ele, ajudá-lo a conhecer a doença e 

orientá-lo (BECK, 2010). 

 E1 “(...) é uma experiência boa, a gente aprende muito.” 

E3 “(...) Experiência super positiva, porque todos os pacientes que chegam a gente 

sabe como lidar.” 
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E10 “Muito positiva, a gente aprende muito com o paciente oncológico, é uma 

experiência boa, muito boa.” 

A equipe se sente realizada profissionalmente em poder ajudar o paciente a superar uma 

etapa considerada difícil e complexa. O sentimento de satisfação em promover o alívio 

do sofrimento do outro pode significar reposição de energias, busca do ponto de 

equilíbrio, bem-estar, cicatrização das feridas provocadas pelo sofrimento, permitindo 

novos enfrentamentos e melhor desempenho no seu trabalho. 

E2 “(...) pra mim é uma experiência positiva porque eu acho que me dá mais segurança 

do que vou encarar.” 

 E9 “(...) é uma experiência bem positiva. Não gera medo, e sim gera confiança.” 

 

Subcategoria 2B – “Apoio psicológico ao paciente” 

As condutas de cuidado incluídas no aspecto humanístico e na terapia paliativa vão à 

frente do desempenho de determinados procedimentos técnicos. Determinados gestos 

executados no ato de cuidar, como uma simples escuta, toque, carinho, faz o paciente 

contemplar pequenas ações e instantes, dessa forma, oferecendo a ele apoio psicológico 

e maior qualidade ao tempo que lhe resta de vida (SILVA  et al.,2012). 

 E3 “(...) muitas vezes eles precisam mais de apoio psicológico do que mesmo o apoio 

braçal.” 

 E11 “(...) são pacientes que dependem da gente do lado psicológico e não só do lado 

profissional”. 

Preocupar-se com o lado emocional é, acima de tudo, agir em prol da melhoria da 

qualidade de vida do paciente terminal e de sua família, capacitando-o desse modo, a 

acompanhar e suportar a dor e a angústia e resgatar a vida num contexto de morte 

iminente. 

E2 “(...) você trabalha o psicológico três vezes, o seu, o do paciente e do familiar”. 

 

Subcategoria 2C- “Apoio psicológico ao profissional” 

Os profissionais de enfermagem precisam ter uma preparação psicológica adequada 

para enfrentar essas situações, principalmente aqueles que trabalham diretamente com o 

paciente. 

E4 “(...) é necessário termos um acompanhamento psicológico.”                                              

E5 “(...)tem que ter um apoio psicológico porque aqui abala muito o psicológico da 

gente.”                                                                           
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Existem pessoas treinadas para tal assistência, mesmo havendo identificação com o tipo 

de cliente, o enfermeiro adquire mecanismos psicológicos de defesa frente ao paciente 

no seu fim de vida (COSTA et al., 2008). 

E4 “(...)nos preparamos psicologicamente porque sabemos que é um paciente que vai 

morrer ali.”                                       

 

CATEGORIA 3- Relações Interpessoais 

 

Subcategoria A- “Tenho amizade com eles” 

Os pacientes oncológicos carecem de afeto e o contato assíduo com a equipe de 

enfermagem propicia compartilhamento de sentimentos e emoções, podendo resultar em 

empatia. Essa proximidade é observada, geralmente, com pacientes em tratamento por 

longo período, mas, atitudes dos profissionais que envolvem carinho, respeito e 

receptividade ocorrem independentes do tempo de tratamento. A equipe de 

enfermagem, ao se envolver emocionalmente com o paciente, estabelece uma relação 

autêntica, vital na terapêutica, atendendo a suas necessidades. (LUNARDI et al., 2010). 

E1 “(...) a gente sempre faz aquela amizade aqui dentro e sempre quando eu tenho 

oportunidade eu vou vê-los lá fora.” 

 E5 “(...) eu tenho amizade com eles fora do hospital”. 

E9 “(...) tem momento que a gente tem que ser amigo, tem que ser companheiro e dar 

conselho”. 

Percebemos que a relação estabelecida entre a enfermagem e o paciente é importante 

para ambos e é evidenciada, neste estudo, como uma relação de amizade, afetividade e 

compreensão, que auxilia o tratamento. Nessa relação, o paciente se sente importante, 

querido e não abandonado. Portanto, este estudo revela que a relação 

enfermagem/paciente vai muito além do cuidado técnico e trata muito mais do que a 

condição física do paciente. 

 E6 “A melhor possível, o que eu puder ajudar apoiando e ficando do lado, esse é meu 

papel.” 

 E8 “(...) a gente tenta acalmar a pessoa o máximo e deixar a pessoa o mais feliz 

possível”. 
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Subcategoria B- “Relação profissional cliente” 

É fato inquestionável que qualquer ação profissional deva ser pautada na atenção e 

respeito aos princípios bioéticos de beneficência, não maleficência, autonomia do 

paciente e justiça; além de ser coerente quanto à utilização de recursos na definição dos 

cuidados em saúde (SANTANA et al., 2009). 

E2 “Eu procuro ter só mesmo a relação profissional cliente”. 

 

É uma relação pautada pela oscilação entre o envolvimento – você se doa para as 

pessoas e dá a mão – e o afastamento – quanto mais distante ficar, menos vai sofrer. 

 

E7 “Eu tento não me apegar a pacientes, só que infelizmente tem horas que isso não é 

possível. A gente se apega, se colocando no lugar e sofre”. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Admitir que apenas porque não há cura e que o paciente se encaminha para o fim da 

vida não significa que não há mais o que fazer. Ao contrário, surgem inúmeras 

possibilidades a serem oferecidas ao paciente e sua família, como sua autonomia, suas 

escolhas e desejos. Nesse sentido, é cabível destacar que os profissionais de 

enfermagem inseridos no estudo evidenciaram a valorização da humanização dos 

cuidados paliativos e a concordância de que pacientes terminais devem permanecer 

junto à família recebendo tratamento adequado e conforto. Percebe-se que, cuidar de 

pacientes terminais, exige muito mais do que conhecimentos técnico-científicos, requer 

a compreensão a fundo de sua individualidade, a partir de um relacionamento 

interpessoal de valorização da pessoa humana contribuindo, consequentemente, com o 

processo de humanização dos cuidados paliativos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Classificação de Risco de Manchester vem sendo usada em diversos países, incluindo 

o Brasil, e se baseia na construção de protocolos para a avaliação primária do paciente 

de forma adaptada para serviços de urgência, tendo por objetivo minimizar o tempo de 

atendimento àqueles que necessitam de uma conduta imediata. (BRASIL, 2009) 

Por sua vez, projeto de Rede de Urgência e Emergência, implantado pelo Ministério da 

Saúde, visa a propiciar o encaminhamento correto dos pacientes, considerando a 

unidade adequada para o caso e promovendo a assistência mais eficaz no menor tempo 

possível, evitando, assim, o encaminhamento puro e simples de pacientes para o 

hospital mais próximo. (BRASIL, 2001; MARQUES et al., 2009) 

 

O governo de Minas Gerais, com a necessidade de melhorar a estrutura e o processo de 

triagem de atendimento nas redes de urgência e emergência, analisou vários modelos 
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utilizados ao redor do mundo, optando pela Classificação de Risco de Manchester ou 

Manchester Triage System (MTS) - o que ocorreu após ampla discussão entre 

especialistas de varias áreas de atuação, como Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU), médicos, enfermeiros, Polícias Civil e Militar, bombeiros, gestores. 

(MARQUES et al., 2009) 

 

O Sistema de Triagem de Manchester (STM) trabalha com algoritmos e determinantes, 

associados a tempo de espera, simbolizados por uma cor. Está sistematizado em vários 

países da Europa, tendo sido aplicado pela primeira vez na cidade de Manchester, em 

1997. A eficácia do protocolo rapidamente se constatou, vindo a ser adaptado por vários 

hospitais do Reino Unido e Portugal, em 2000. O Protocolo de Manchester apresenta 

uma série de prerrogativas essenciais para um sistema de Classificação de Risco: 1) é 

coerente; 2) respeita as boas práticas em situação de urgência; 3) é confiável, uniforme e 

objetivo ao longo do tempo; 4) já foi validado; e 5) é passível de auditoria. (MARQUES 

et al., 2009) 

 

Em termos de processamento, após ser classificado, o paciente é identificado com uma 

cor, representando um grau de gravidade e um tempo de espera recomendado para o 

atendimento. Aos doentes com patologias mais graves é atribuída a cor vermelha, que 

corresponde a um atendimento imediato ou emergencial; aos classificados com a cor 

laranja recomenda-se o atendimento urgente com um tempo de espera recomendado de 

dez minutos. Os casos menos urgentes, com a cor amarela, têm um tempo de espera 

recomendado de 60 minutos. Os doentes que recebem as cores verde e azul são casos de 

menor gravidade (pouco ou não urgentes) que, como tal, devem ser atendidos no espaço 

de duas e quatro horas, respectivamente, após o atendimento dos doentes mais graves. 

(BRASIL, 2009) 

 

Coletar e analisar a opinião da população atendida pelas políticas públicas de saúde é 

função das mais importantes no que se refere ao gerenciamento dos serviços de saúde 

pública, mormente dos sistemas de assistência hospitalar. 

 

Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo levantar a opinião dos pacientes da 

unidade hospitalar pesquisada, localizada em Montes Claros, acerca do Protocolo de 

Classificação de Risco de Manchester. 
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2 METODOLOGIA 

 

A abordagem quantitativa, para Gil (1996), possibilita a organização dos dados os quais 

precisam ser expressos com medidas numéricas, gráficos e tabelas. Nesta abordagem, o 

interesse está em fatos detectados e observáveis, garantindo-se a objetividade e 

credibilidade destes achados (LEOPARDI, 2000). Na execução desta pesquisa, foi 

utilizada pesquisa bibliográfica e documental visando adquirir base e delineamento para 

o desdobramento dos estudos referentes ao tema. 

 

A pesquisa descritiva foi usada com o objetivo de descrever as características do 

fenômeno estudado. Sobre a pesquisa descritiva, pode-se afirmar que “[...] os fatos são 

observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador 

interfira neles. Isso significa que os fenômenos do mundo físico e humano são 

estudados, mas não manipulados pelo pesquisador”. (ANDRADE, 2007, p. 114) 

 

Considerando a população infinita, para os usuários do atendimento de urgência e 

emergência na unidade de assistência hospitalar pesquisada, com percentual de 95,5% 

de confiabilidade e 6% de margem de erro, determinou-se a aplicação de 196 (cento e 

noventa e seis) formulários no Pronto-Socorro da unidade de assistência hospitalar 

pesquisada. Como técnica amostral, considerou-se a amostra não probabilística por 

conveniência, a qual, segundo Martins e Theóphilo (2009), é a técnica de amostragem 

em que se escolhem de forma deliberada os elementos. 

 

Para o cálculo da amostra, foram assumidos os conceitos estatísticos de que as 

populações e também as amostras têm uma distribuição normal de frequência (curva de 

Gauss), sendo suas principais características a simetria das frequências, a presença das 

principais medidas de tendência central (média, mediana e moda) no mesmo ponto e a 

presença de desvios padrões (z) significativos para qualquer curva normal. (SAMARA; 

BARROS, 2002, p. 95). 

 

A aplicação dos questionários ocorreu entre abril e julho de 2012 e os cuidados éticos 

necessários foram tomados. Os dados foram inseridos em banco de dados (aplicativo 

MS-Acccess) desenvolvido para esta finalidade e, em seguida, exportados para o MS-

Excel, a fim de que fossem gerados os gráficos e tabelas necessários. 
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3 RESULTADOS 

 

A pesquisa revelou que, dentre os respondentes, encontram-se pacientes e 

acompanhantes. Pode-se notar que a maioria dos entrevistados é acompanhante (64%), 

enquanto pacientes respondentes representam 36%. Entre os respondentes, a prevalência 

foi de 73% para o sexo feminino e 27% para o sexo masculino. Observou-se, a partir do 

levantamento realizado, que 77% dos entrevistados possuem de 21 a 50 anos, e os 

demais respondentes representam 23% distribuídos com idades até 20 anos e acima de 

51 anos. 

 

Os entrevistados responderam também sobre a frequência de utilização dos serviços de 

saúde. Pode-se perceber que 59% não utilizaram os serviços outras vezes, ou seja, 

estavam na unidade hospitalar pesquisada pela primeira vez; em contrapartida, 41% já 

estiveram na unidade hospitalar pesquisada mais de uma vez. Em complemento dessa 

informação, da parcela dos respondentes que indicaram a frequência de utilização 

anterior dos serviços (41%), 84% utilizaram os serviços até 3 (três) vezes, enquanto 

16% serviram-se dos serviços mais de 4 (quatro) vezes.  

 

No que concerne à procura de instituições de saúde antes da procura pela unidade 

hospitalar pesquisada, notou-se que 63% procuraram outras instituições antes dos 

serviços da unidade hospitalar pesquisada e 37% vieram direto à unidade hospitalar 

pesquisada em busca de atendimento. Dos participantes da pesquisa que vieram 

diretamente à unidade hospitalar pesquisada, 99% (noventa e nove por cento) chegaram 

por vontade própria e cerca de 1% (um por cento) retornou a pedido do médico dessa 

instituição. A maioria dos pacientes (98%) que procuram a unidade hospitalar 

pesquisada por motivos de ausência de saúde foram cadastrados na recepção. 

 

No que tange ao conhecimento da população usuária dos serviços de saúde, na unidade 

hospitalar pesquisada, sobre a Classificação de Risco de Manchester, nota-se que 67% 

(sessenta e sete por cento) não sabiam o que é a Classificação de Risco de Manchester, 

utilizada nos processos de atendimento de urgência e emergência no mesmo hospital. 

Em contra partida, 33% (trinta e três por cento) destes diz em ter conhecimento do 

processo de Classificação de Risco baseado no Protocolo de Manchester. 
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Das informações prestadas sobre a Classificação de Risco de Manchester pela recepção, 

na unidade hospitalar pesquisada, pode-se notar que 84% (oitenta e quatro por cento) 

dos respondentes não foram informados sobre o que é a Classificação de Risco de 

Manchester, 14% (quatorze por cento) disseram que foram informados do que seria a 

Classificação de Risco de Manchester e 2% (dois por cento) não se lembravam se foram 

informados.  

 

Percebe-se que dos 33% dos respondentes informados sobre a Classificação de Risco de 

Manchester apenas 42% receberam informação da recepção sobre o assunto e 58% 

obtiveram informação do mesmo assunto por outras fontes.  

 

Grande parte (88%) da população atendida passou pelo processo de Classificação de 

Risco de Manchester, contudo, 11% não passaram pela Classificação de Risco de 

Manchester e 1% não sabe e/ou não se lembra se passou por tal processo.  

 

Em relação à identificação da categoria do profissional que fez a Classificação de Risco 

de Manchester no período pesquisado, constata-se que 44% dos entrevistados não 

conhecem a categoria do profissional agente da Classificação de Risco de Manchester, 

42% o reconhecem como sendo enfermeiro, 8% como sendo técnico de enfermagem; 

6% como sendo médico e ninguém respondeu que o profissional da Classificação de 

Risco de Manchester seria técnico administrativo. 

 

No que se refere à cor de Classificação de Risco de Manchester, deu-se da seguinte 

maneira: 47% dos entrevistados não souberam responder ou não receberam informações 

sobre a identificação de sua cor da Classificação; 5% disseram ser classificados na cor 

vermelha; 16% na laranja; 23% amarela; 7% verde e 2% azul. Com isso, pode-se 

perceber que parte significativa (47%) dos pacientes não é informada de sua cor no 

processo de Classificação de Risco de Manchester. 

 

Dos entrevistados que têm ciência da sua cor de classificação, a maioria (76%) concorda 

com a cor sugerida pelo processo de Classificação de Risco de Manchester; no entanto, 

24% destes não concordam com sua cor de classificação. Dos respondentes, 94% já 

haviam sido atendidos pelos médicos plantonistas e 6% ainda não haviam passado pelo 
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ao atendimento médico, ou seja, estava aguardando atendimento médico nos corredores 

do pronto-socorro. 

 

No que se refere ao tempo médio real de espera, percebido e informado pelo 

respondente, no atendimento médico, comparado com o tempo médio de espera 

preconizado pelo Protocolo de Classificação de Risco de Manchester,  percebe-se que 

os pacientes que não sabem a sua cor de classificação esperam em média 139 minutos, 

ou seja, 2 horas e 19 minutos.  

 

Já os pacientes que foram informados das suas respectivas cores, conforme a gravidade 

do caso clínico, nota-se que a maioria dos tempos preconizados pelo Protocolo de 

Classificação de Risco de Manchester, nas respectivas cores pré-definidas, ultrapassam 

o tempo médio de espera pelo atendimento médico.  

 

Constatando-se que, para a cor vermelha, casos de emergência, o tempo médio de 

espera foi aferido em 28 minutos; no entanto, conforme definido pela Classificação de 

Risco baseado no Protocolo de Manchester o tempo deve ser imediato, ou seja, zero 

minuto. Da mesma forma, seguem as outras cores, ultrapassando o tempo médio de 

espera, como a cor laranja: os pacientes urgentes esperam 90 minutos, o preconizado é 

de 10 minutos; os listados como amarelo aguardam 153 minutos para serem atendidos e 

deveriam esperar 60 minutos; os classificados na cor verde aguardam 259 minutos pelo 

atendimento médico, preconizado 120 minutos. 

 

Contudo, os taxados como azul têm o tempo real de espera inferior ao descrito pelo 

Protocolo de Classificação de Risco de Manchester, destacou-se como única categoria 

de cor que atendeu ao tempo médio de espera estipulado pelo Protocolo, espera média 

de 50 minutos pelo atendimento médico, e o tempo estimado de espera de até 240 

minutos.  

 

Na percepção dos usuários dos serviços de saúde, na unidade hospitalar pesquisada, 

verificou-se que 91% da população consideram muito importante a Classificação de 

Risco de Manchester, pois atende aos pacientes com brevidade; 6% não interpretam a 

Classificação como sendo importante no atendimento; 2% não souberam responder; e 

1% alegou outro motivo não condizente com a pergunta. 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

190 
 

 

No que se refere à utilização os serviços do pronto-socorro, na unidade hospitalar 

pesquisada, antes da implantação da Classificação de Risco de Manchester, 52% não 

haviam utilizado os serviços, enquanto, 46% já usufruíram deles e 2% dos respondentes 

não sabem e/ou não se lembram da utilização dos serviços em data anterior à 

implantação. 

 

Dos participantes que usufruíram dos serviços de saúde da unidade hospitalar 

pesquisada antes da Implantação da Classificação de Risco de Manchester, cerca de 

62% perceberam que o atendimento teve uma melhora, 35% acreditam que, com a 

implantação da Classificação de Risco de Manchester, o atendimento no pronto-socorro 

não sofreu alteração alguma e 3% não souberam responder.  

 

Dos opinantes sobre a melhora no atendimento, destacam-se os aspectos seguintes: a 

diminuição do tempo de espera para o atendimento médico (52%); a melhora gradativa 

no layout do espaço físico e organização (13%) no pronto-socorro; a melhora na 

qualidade de atendimento (11%) e outros 14%, porém, acreditam ter diminuído o tempo 

de espera para o atendimento, somente, nos casos mais graves. 

 

A análise comparativa do atendimento prestado no pronto-socorro antes e após a 

implantação da Classificação de Risco de Manchester, na perspectiva dos respondentes, 

em relação a sua satisfação com o uso dos serviços de saúde, apontou que 7% dos 

entrevistados se consideram muito satisfeitos, tendo havido significativa  melhora no 

atendimento prestado; a maior parte destes (57%) manifestaram-se satisfeitos com os 

serviços de urgência e emergência; 14% avaliam como indiferente a satisfação quanto 

aos serviços após a implantação da Classificação de Risco de Manchester; 13% 

definem-se insatisfeitos com a implantação da Classificação de Risco de Manchester no 

atendimento e 9% declaram estar muito insatisfeitos, pois, acreditam que houve piora 

no atendimento. 

 

Constatou-se que 74% dos entrevistados consideram-se satisfeitos com a utilização dos 

serviços de saúde, 14% indiferentes e 20% insatisfeitos com os mesmos serviços. 

Opiniões foram dadas a respeito do atendimento prestado no pronto-socorro com base 

na Classificação de Risco de Manchester, dentre as quais destacam-se: parte 
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significativa dos entrevistados opinaram  que “o tempo de espera por atendimento 

médico é, demasiadamente, demorado” (35%); outros responderam que “a Classificação 

de Risco de Manchester é não seguida, e não faz diferença, pois o tempo  e prioridades 

ditadas no Protocolo não são seguidos” (17%); alguns sugeriram que “deveria ter mais 

profissionais no atendimento no pronto-socorro, pois o atendimento é muito 

demorado”(7%); há críticas sobre o atendimento, 6% disseram que “às vezes os 

atendentes estão de mau humor e falta educação”; contudo, 10% dos respondentes 

elogiaram dizendo ser “muito bem atendido,  todas as vezes que procuraram o presente 

hospital, e gosta do atendimento no pronto-socorro”. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

O presente estudo teve como objetivo levantar a opinião dos pacientes da unidade 

hospitalar pesquisada, localizada em Montes Claros, acerca do Protocolo de 

Classificação de Risco de Manchester. 

 

A falta de informação da gravidade do caso clínico ao paciente, deve-se à omissão da 

informação por parte do enfermeiro e a falta de informação sobre os processos de 

atendimento, é omitida por parte do Setor. Os clientes respondentes consideram 

importante a Classificação de Risco de Manchester, uma vez que prioriza o atendimento 

aos casos mais graves, urgências e emergência, que podem significar risco de morte.  

 

Comparando este novo sistema de atendimento, baseado na Classificação de Risco de 

Manchester com o antigo por ordem de chegada, averiguou-se, junto aos pacientes que 

usufruíram dos dois métodos de atendimento uma melhora nos processos, 

principalmente na diminuição do tempo de espera para o atendimento médico, na 

organização do espaço físico e no aumento da qualidade. Contudo, uma parcela acredita 

ter diminuído o tempo só para os casos mais graves e outra parcela diz que não ocorreu 

melhora no atendimento.    

 

Por todo o exposto, no geral, a opinião dos pacientes em relação ao Protocolo de 

Classificação de Risco de Manchester pode ser considerada positiva. Finalmente, 

sugere-se a realização de novas pesquisas em face da importância e complexidade do 

assunto tratado, uma vez que este trabalho não tem a intenção de esgotá-lo. 
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O Anacardium occidentale L. é uma planta encontrada em quase todos os países 

tropicais, embora, em termos de importância econômica, sua exploração restrinja-se à 

Índia, Brasil, Moçambique e Tanzânia. O cajueiro é uma espécie da família das 

Anacardiaceae, que produz diversos compostos em seu metabolismo secundário, 

especialmente os taninos, responsáveis pelas atividades biológicas atribuídas a esta 

planta, a citar-se atividades antibióticas, anti-inflamatórias e hemostáticas. A decocção 

das cascas e a infusão das folhas são usadas, na medicina popular, como tônico e 

hipoglicemiante. A determinação da composição química das plantas medicinais é 

extremamente importante, uma vez que a produção dos metabólitos secundários pode 

variar de acordo com a sazonalidade, clima e localização geográfica. O objetivo deste 

trabalho foi analisar a composição química do extrato hidroalcóolico de Anacardium 

occidentale L.. Folhas de Anacardium occidentale L. foram coletadas no município de 

Brasília de Minas e secas em estufa a 37°C, sendo moídas e maceradas em solução 

hidroalcoólica a 70%, na proporção 1:5 (material vegetal/solvente), durante sete dias. 

Após esse período, o macerado foi filtrado e seco a 40°C em banho-maria até a secagem 

completa e obtenção do extrato seco. A análise fitoquímica baseou-se nos métodos 

descritos por Silva et al. (2010), para a determinação qualitativa de saponinas, 

alcaloides, flavonoides, esteroides/triterpenoides e taninos. Para a realização dos testes 

fitoquímicos, o extrato bruto foi diluído em uma solução hidroalcóolica (96:4 v/v) em 

uma concentração 1:1. A pesquisa de saponinas, alcaloides, flavonoides, 
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esteroides/tripertenoides e taninos foi realizada, respectivamente, pelo teste de agitação 

em água, reagente de Drangendorff, teste de Shinoda, reação de Lieberman-Burchard e 

pela reação com o FeCl3. Nos ensaios realizados, observou-se a presença de saponinas, 

alcaloides, flavonoides e taninos hidrossolúveis e condensados, em contrapartida, não se 

observou a presença de esteroides no extrato. Aqui se apresenta, de forma inédita, uma 

triagem da composição química do Cajueiro coletado na região norte de Minas Gerais, 

que corrobora com estudos fitoquímicos de folhas do Cajueiro coletadas em outras 

regiões do Brasil. Métodos quantitativos são necessários para se avaliar melhor e 

quantificar os metabólitos secundários presentes no Anacardium occidentale L. 

produzida na região em questão.  
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Objetivo: Identificar as principais dificuldades vivenciadas por Enfermeiros atuantes 

em uma Estratégia Saúde da Família na prevenção e tratamento da anemia ferropriva 

em gestantes. Metodologia: Trata-se de um estudo com caráter qualitativo, realizado no 

âmbito de uma Estratégia Saúde da Família no município de Montes Claros-MG. A 

amostra final foi composta por 11 enfermeiros. Como instrumento de coleta de dados, 

foi utilizado um roteiro semiestruturado com a seguinte questão: Quais as principais 

dificuldades vivenciadas por você na sua prática para a prevenção e tratamento da 

anemia ferropriva em gestantes? As entrevistas foram realizadas nos meses de outubro e 

novembro de 2013. As falas foram gravadas e ouvidas pelos pesquisadores e, 

posteriormente, transcritas na íntegra, para interpretação e análise temática. Foram 

codificadas como: E1, E2 ... E11. O estudo foi previamente apresentado e aprovado pelo 

Departamento de Atenção Básica de Montes Claros- Estratégia Saúde da Família e pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa da Soebras. No período que antecedeu à coleta de dados, foi 

obtido o parecer favorável da Coordenação da Estratégia Saúde da Família. Este estudo 

respeita as diretrizes da Resolução 466 de 12 de Dezembro de 2012 que dispõe sobre 

pesquisa envolvendo seres humanos e corrobora com elas. Resultados 

A partir dos depoimentos dos enfermeiros são apresentadas as cinco categorias 

emanadas do processo de análise temática. Partiu-se da sistematização de cinco 

categorias que representam o eixo em torno do qual o produto da dinâmica realizada se 

articula, a saber: Sinais e Sintomas da Anemia Ferropriva, A percepção do Enfermeiro 

sobre a Vulnerabilidade da Gestante, Impasse entre questões Administrativas e 

Assistências, Estratégias para Prevenir a Anemia Ferropriva em Gestantes e Questões 

Relacionadas à Gestante. Conclusões: Para manter uma boa qualidade da saúde da 
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mulher no período gestacional, é fundamental uma assistência integral e constante, por 

isso recomenda-se fazer a consulta do pré-natal logo no primeiro trimestre da gestação, 

quando é função do Enfermeiro orientar, prevenir e tratar a anemia ferropriva, 

reduzindo, assim, consideravelmente os riscos materno-fetais. Este estudo não encerra a 

temática, acrescentando subsídios para a abordagem sob variadas perspectivas.  
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RESUMO 

O presente estudo discutiu a atuação do farmacêutico com vistas a evitar a interação 

medicamentosa em pacientes geriátricos hospitalizados. Considerando o crescimento da 

população idosa em todo o mundo e o fato de se constituir no segmento social mais 

medicalizado, a questão se coloca como desafio para os serviços e profissionais de 

saúde. A interação medicamentosa ocorre quando os efeitos de um fármaco são 

alterados pela presença de outro ou por alimentos, bebidas e agentes químicos ou 

ambientais. Dessa forma, o Objetivo geral que torneia esta pesquisa trata-se de: 

Conhecer e analisar os principais benefícios da atenção farmacêutica na promoção e 

recuperação da saúde dos pacientes idosos, de modo a evitar a interação 

medicamentosa. E os Objetivos específicos: Identificar possíveis causas dos problemas 

relacionados à terapêutica farmacológica; Descrever as responsabilidades do 

farmacêutico no processo de cuidado da saúde; Identificar as interações 

medicamentosas mais prevalentes em idosos hospitalizados; e Fundamentar a 

necessidade de acompanhamento à farmacoterapia do paciente geriátrico. A 

Metodologia empregada se baseou em uma revisão de literatura, abrangendo artigos 

científicos e principais capítulos de livros, ambos publicados nos últimos cinco anos (de 

2009 a 2013), de autores como Bueno et al (2009); Vieira et al (2012); Braga (2011), 

dentre outros.  Em Resultados, obteve-se a constatação de que os idosos, em 

comparação a outros grupos etários, recebem maior quantidade de medicamentos e, por 

isso, aumentam seu potencial para a ocorrência de interações medicamentosas. A falta 

de interação entre médico e farmacêutico e o número reduzido de profissionais de 
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farmácia colocados à disposição acabam por comprometer a oferta de atendimento 

(aconselhamento) qualificado e necessário ao paciente. Além disso, a atenção 

farmacêutica, enquanto profissão regulamentada, assume o papel de beneficiar o 

paciente ajudando o prescritor na seleção apropriada e na dispensação dos 

medicamentos. O farmacêutico tem a responsabilidade direta de colaborar com outros 

profissionais de saúde no alcance do resultado terapêutico desejado. A digoxina e a 

furosemida foram os princípios ativos que mais estiveram envolvidos em interações 

medicamentosas. Assim, como Conclusão, se faz indispensável o acompanhamento a 

farmacoterapia do paciente geriátrico (paciente que mais toma medicamentos), 

buscando evitar as interações medicamentosas e contribuir com a saúde do idoso. 
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OBJETIVO: Compreender os sentimentos de mulheres frente ao diagnóstico de câncer 

de mama. Este estudo é parte integrante do projeto de pesquisa guarda-chuva intitulado 

(CON)VIVENDO com o câncer. Metodologia: Trata-se de um estudo com abordagem 

qualitativa, utilizando-se dos conceitos da Teoria do Interacionismo Simbólico como 

suporte técnico conceitual, com a técnica de aplicação de uma entrevista 

semiestruturada num hospital filantrópico referência no tratamento oncológico no 

Município de Montes Claros- Minas Gerais. A coleta de dados ocorreu através de uma 

entrevista semiestruturada, com quatro perguntas norteadoras, as entrevistas foram 

gravadas e transcritas na íntegra. A amostra final foi composta por dez mulheres com 

diagnóstico de câncer de mama. O trabalho respeitou as normas de estudos envolvendo 

seres humanos, com aprovação do comitê de ética da Soebras sob o nº de parecer 

633.361/2014/CEP/SOEBRAS. Resultados: A análise do material permitiu a 

construção de três categorias conceituais considerando os conceitos do Interacionismo 

Simbólico.  Neste estudo, com base nos pressupostos do Interacionismo Simbólico 

foram identificadas três categorias e subcategorias que enfatizam o significado dos 

fatos, as experiências adquiridas e as interações sociais pelos participantes deste estudo: 

Categoria 1:  O significado dos sentimentos (Um choque e O diagnóstico), Categoria 2: 

As experiências de Enfrentamento (Religiosidade) e Categoria 3: As relações sociais 

das mulheres com câncer (A família e o Afastamento). Os sentimentos advindos da 

descoberta do câncer se traduzem em medo, ansiedade, incerteza, desesperança e raiva. 

Conclusão: O câncer de mama tem então repercussões na feminilidade da mulher e, 

dessa forma, como ela se percebe em meio à família, a sociedade e individualmente. Os 
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profissionais de saúde devem atentar para essas premissas e promover um cuidado 

abrangente em todos os aspectos, seja biológico, psíquico e espiritual.   
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Introdução: A acne é um problema típico de adolescentes e pode atingir até 95% da 

população nessa faixa etária. Sendo assim, apresenta grande importância clínica pelas 

repercussões psicossociais que pode causar. A isotretinoína é um medicamento muito 

eficaz contra a acne, sendo o único que combate eficientemente as erupções em todos os 

níveis. Porém, apresenta efeitos colaterais graves, que podem afetar a qualidade de vida 

de pacientes em tratamento. Atualmente, há um crescente aumento no número de 

prescrições para a isotretinoína, o que causa preocupação e questionamentos em função 

da posologia não diferenciada para usuários jovens e adultos. Objetivo: Avaliar o 

consumo de isotretinoína por adolescentes e adultos no período de 2013 a 2014 e 

verificar a incidência e gravidade dos efeitos colaterais no município de Montes Claros, 

MG. Metodologia: A coleta de dados foi realizada através da análise das prescrições 

médicas para isotretinoína em uma drogaria situada no centro de Montes Claros, MG. 

Adicionalmente, os usuários foram entrevistados através de um questionário para 

avaliar as indicações e os principais efeitos colaterais apresentados. Este projeto foi 

encaminhado a um comitê de ética em pesquisa e apresentou-se adequado aos princípios 

éticos preconizados pela resolução 466/12 e recebeu aprovação, conforme o parecer 

441.056. Resultados: Verificou-se que 70% dos usuários de isotretinoína são do sexo 

feminino, sendo a média de idade de 22,7 anos e 30% são do sexo masculino, com 

média de idade de 22,4 anos. O principal motivo para usar o retinoide foi por estética, 

em 97% dos usuários. Noventa e oito por cento (98%) dos usuários relataram ter 

conhecimento dos efeitos colaterais da isotretinoína e todos os usuários apresentaram 

efeitos colaterais, sendo 76% ressecamento labial, 23% queda de cabelo e 1% 

sangramento nasal. Cem por cento (100%) dos usuários mostraram-se satisfeitos com o 

tratamento. Conclusões: Pode-se concluir que o uso de isotretinoína é um tratamento 
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farmacológico para acne que crescentemente leva pacientes de idades de 15 a 30 a 

procurarem dermatologistas, principalmente por motivo estético. Embora cientes da 

gravidade dos efeitos colaterais apresentados pela substância, os usuários encaram o 

tratamento como última opção para tratar a dermatose e sentem-se totalmente satisfeitos 

com os resultados obtidos pela terapêutica.   
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1 INTRODUÇÃO 

  

A palavra espiritualidade origina-se do latim spiritus que define “parte essencial da 

pessoa que controla a mente e o corpo”, compreendendo o que na vida do indivíduo traz 

significado e propósito (CLEGG, 2006). Portanto, a espiritualidade pode ser entendida 

como uma experiência universal que engloba a perspectiva da existência e a essência 

enquanto ser humano, não traduz doutrina religiosa, e sim uma filosofia do ser, seus 

valores e o sentido da vida (CHAN et al., 2006). A religião representa uma relação com 

o divino, força divina, sobrenatural, está relacionada ao sagrado e sua respectiva 

doutrina (ROSS, 2006). Representa, sobretudo, na vida do indivíduo, base para os 

acontecimentos da vida. A religiosidade e a espiritualidade compõem relevantes 

estratégias de enfrentamento frente aos acontecimentos considerados complexos, como 

é o diagnóstico de neoplasia, que produz forte impacto na vida do indivíduo, e cujo 

tratamento é somado a eventos estressores (FORNAZARI, FERREIRA, 2010). 

Algumas pessoas com enfermidades graves, como o câncer, utilizam-se da 

espiritualidade para enfrentarem tal problema.  O estudo da espiritualidade é um tema 

muito atual e trata-se de apoio relevante para os pacientes para o enfrentamento do 

câncer, uma vez que, por meio da fé, os indivíduos podem achar sentido e coerência 

mesmo frente à dor e ao convívio com a doença que, várias vezes, incapacita e limita 

(SANTOS et al., 2011). Atuar com indivíduos em situação de câncer representa sempre 

um desafio devido à complexidade da situação. Necessita da atuação de diversos 
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profissionais, trabalhando em conjunto com o indivíduo e sua família. É sabido que a 

doença se caracteriza com uma ameaça à vida, golpeia, atinge cada pessoa envolvida em 

sua totalidade biopsicossocial, mas, igualmente, nas vertentes espirituais (ESPINDULA; 

DO VALLE; BELLO, 2010). Dessa forma, este estudo buscou compreender o 

significado da espiritualidade e da religiosidade para os indivíduos portadores de câncer. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um trabalho qualitativo, tendo como suporte técnico-conceitual os preceitos 

da teoria do Interacionismo Simbólico (IS), configurando-se numa perspectiva referente 

ao papel do ser humano em sociedade, abrangendo comunicação, linguagem e interação 

(ARAÚJO et al., 2005). O estudo foi desenvolvido em um hospital público numa cidade 

do norte de Minas Gerais, Brasil, no mês de maio de 2014. Este estudo é parte 

integrante do projeto guarda-chuva intitulado (con)vivendo com câncer. Os sujeitos da 

pesquisa foram 22 pacientes em tratamento quimioterápico atendidos numa unidade de 

quimioterapia e na Oncologia. Os critérios de inclusão para a seleção dos participantes 

foram: ser maior de 18 anos, estar em condições clínicas de responder às perguntas e 

aceitar livre e espontaneamente participar da pesquisa, assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foi utilizado como instrumento para a 

coleta de dados uma entrevista semiestruturada com quatro questões norteadoras: 1) O 

que significa espiritualidade e religiosidade para você? 2) Você acredita que sua 

espiritualidade ou religiosidade influencia no seu enfrentamento do câncer? Como? 3) 

Você acredita que ocorreram alterações em sua espiritualidade/religiosidade devido ao 

câncer? Qual (is)? e 4) Como sua família, seus amigos e a instituição em que você faz 

tratamento permitem a você expressar sua espiritualidade/religiosidade frente ao 

câncer? As entrevistas foram realizadas individualmente e num espaço escolhido pelo 

próprio participante. As entrevistas foram gravadas em mídia digital, com duração 

variando de 20 a 30 minutos. Obteve-se consentimento da direção do hospital e dos 

pacientes por meio da assinatura do TCLE do Comitê de ética e Pesquisa/Soebras 

através do parecer consubstanciado nº 633.361/2014.  

 

 

 

 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

205 
 

3 RESULTADOS 

 

Participaram do estudo 22 indivíduos, sendo dez do gênero masculino e 12 do feminino, 

com idade compreendida entre 25 e 80 anos. A maioria dos participantes era casada, 

tinha renda mensal de um salário mínimo, derivada de aposentadoria e era analfabeta. 

Quanto à religião, aspecto fundamental nesta pesquisa, 13 participantes relataram ser 

católicos, sete evangélicos e dois espíritas. Ainda sobre esse aspecto, todos relataram ser 

praticantes e terem aumentado a frequência da busca de sistemas religiosos após o 

diagnóstico da doença. O Tempo do diagnóstico do câncer variou de um mês a cinco 

anos. Na concepção do IS, para que seja compreendido o significado das coisas é 

preciso o aprofundamento no mundo das pessoas ou o mundo onde ela interage com 

seus objetos nele inseridos (SALCI; MARCON, 2011).  Nesse sentido, foi realizada 

uma leitura exaustiva do material coletado, precedida de organização e ordenamento de 

conteúdos significativos concorrentes e divergentes, possibilitando a construção do 

corpus do trabalho emergindo, dessa forma, três categorias conceituais: significado da 

espiritualidade e da religiosidade; experiências adquiridas com câncer relacionadas à 

espiritualidade e à religiosidade; e as relações interpessoais, bem como foram 

elaboradas oito subcategorias, que foram intituladas utilizando-se das falas mais 

significativas de alguns participantes.  

 

Categoria 1: Significado da Espiritualidade e da Religiosidade  

 

Subcategoria 1A: “Força pra gente continuar lutando”.  

 

Por meio das falas dos participantes, compreendeu-se que houve um processo de 

reorganização na vida dos sujeitos, mediado pela experiência do câncer, sobretudo na 

esperança de sobreviver, apegando-se na espiritualidade e na religiosidade, o que 

imprimiu repercussões em suas relações, e no contexto de vida, nas práticas religiosas e 

espirituais. Essa categoria nasceu a partir da análise dos relatos dos sujeitos referente à 

suas concepções de espiritualidade e religiosidade, permitindo, assim, a elaboração de 

uma categoria central e três subcategorias que dizem respeito ao significado e à 

influência da religiosidade e da espiritualidade para o enfrentamento do câncer na vida 

desses indivíduos. Observou-se que a espiritualidade e a religiosidade do paciente 

portador de câncer estão ligadas às seguintes palavras significativas: alimento, amor, 
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carinho, confiança, cura, esperança, fé, força, luz, nutrição espiritual, pensar 

construtivo, refúgio e superação 

“É ter Deus, ter fé em Deus, entregar nas mãos dele, tem nada impossível pra ele” (E7, 

feminino, 55, casada, aposentada, católica).  

“Esperança, a certeza que a gente tem de conseguir coisas boas, significa amor” (E10, 

masculino, 62, casado, aposentado, católico). 

“Força, Deus dá força pra gente continuar lutando, por que quando você descobre que 

tá com essa doença, você tem que basear em alguma coisa, força pra você seguir, 

porque se você não tiver um motivo, você desanima e já era. Minha base é tudo”. (E14, 

masculino, 68, solteiro, aposentado, evangélico).  

 

Subcategoria 1B: “Ajuda a gente a ter força para vencer essa batalha”.  

 

Destaca-se que, ao indagar os indivíduos sobre a ligação entre a religiosidade e a 

espiritualidade e a influência desses constructos no enfrentamento do câncer, houve 

unanimidade nos relatos da influência positiva.  Eis algumas falas elucidativas:    

 “Com certeza, ajuda a gente, a ter força para vencer essa batalha, porque é um 

tratamento muito difícil” (E3, feminino, 72, casada, aposentada, evangélica). 

“Ajuda, por que quando a pessoa tem Deus, ele encontra uma luz, a fé que a gente tem 

nessa vida, faz que a gente supere essa doença ou qualquer tipo de doença, superação 

através da fé” (E11, feminino, 70, casada, aposentada, católica).  

“Pra mim influencia, porque antes eu não tinha fé, ajuda no processo de cura” (E15, 

masculino, 68, casado, aposentado, espírita).  

Subcategoria 1C: Cura pela fé: “Hoje já percebo que a fé muda muita coisa”. 

No tocante à fé religiosa, os discursos a enaltece, tendo como consequência a esperança, 

o equilíbrio e o fortalecimento, proporcionado à luta pela vida e à serenidade para 

aceitar a doença. Para o individuo doente, a fé e o tratamento surgem como parceiros 

íntimos e a soma se torna positiva para o enfrentamento da doença. Essa subcategoria 

justifica-se pela referência constante dos entrevistados à simbologia que a fé possui no 

contexto da cura da doença na vida dessas pessoas:  

“Pela fé, tenho muita fé na cura” (E4, feminino, 49, casada, do lar, católica). 

”[...] Fé em Deus (risos) e tudo tá dando certo” (E7, feminino, 55, casada, aposentada, 

católica).  
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“[...] Eu tô com fé que eu vou ser curada, [...] ter fé que vai ser curado” (E8, 

masculino, 65, união estável, aposentado, evangélico).  

“[...] hoje já percebo que a fé muda muita coisa” (E9, feminino, 69, casada, 

aposentada, evangélica).  

“[...] eu tenho mais chance de ser curada, principalmente minha fé” (E21, feminino, 

67, casada, aposentada, católica).  

  

Categoria 2: Experiências adquiridas com o câncer relacionadas à espiritualidade e à 

religiosidade 

 

Essa categoria é composta por três subcategorias que se relacionam aos novos contextos 

do sujeito, sobretudo em sua espiritualidade e religiosidade. Seu núcleo emergiu das 

experiências do indivíduo, quando ele aceita o câncer e vê sua fé ser transformada. Aqui 

definições ou palavras e expressões significativas se estruturaram em: dedicação, 

intensificação, lavagem da alma, perseverança, pureza, solidez, tranquilidade. As 

experiências dos pacientes referem, sobretudo, à transformação de sua fé.  

 “Antes eu tinha fé, depois disso aumentou mais a fé, tanto é que eu estou curada” (E7, 

feminino, 55, casada, aposentada, católica).  

“Hoje eu estou buscando mais a Deus, e crendo que Deus vai curar” (E8, masculino, 

65, união estável, aposentado, evangélico).  

 “Dobrou a dose, eu estou fazendo para acabar com a semente (risos), graças a Deus. 

Eu estou satisfeito, a família tá satisfeita, o grupo de oração fazendo oração e estão 

muito alegres com o tratamento e está tudo bem, Graças a Deus” (E10, masculino, 62, 

casado, aposentado, católico). 

 

Subcategoria 2B: “Você passa a pedir mais do seu espírito”.  

 

A doença, na vida do indivíduo, remete a alterações em seu cotidiano: no modo de 

enxergar as coisas ao seu redor, de se portar com as outras pessoas, em suas práticas de 

vida, e em relação com o sagrado; ocorre aproximação com as práticas religiosas e 

espirituais, a leitura das escrituras, meditação, oração e a ida aos templos. 

“Assim, eu era mais distante sabe, aí agora, quem não vai pelo amor, vai pela dor, 

estou indo pela dor” (E5, feminino, 70, casada, aposentada, evangélica).  
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 “Leio a bíblia, medito, aceito a oração de qualquer pessoa” (E11, feminino, 70, 

casada, aposentada, católica).  

“A gente procura dedicar mais, e procura mais ir à igreja, a gente procura mais, pelo 

sofrimento que a gente tem da doença, a fé aumenta” (E12, feminino, 66, casada, 

aposentada, católica). 

 “Você passa a pedir mais do seu espírito, você passa a ter mais fome de conhecer as 

coisas ligadas às práticas religiosas, e então a religiosidade sua passa a ser mais 

sólida, na verdade. Às vezes você não fazia oração, a oração é como se você tivesse 

lavando a alma, passa a dedicar mais a ela, na hora de dormir, na hora de alimentar, 

nós somos um templo de Deus, você é um templo de Deus, você tem uma missão” (E22, 

masculino, 66, casado, aposentado, espírita).  

Os indivíduos, de um modo geral, possuem a tendência de buscar respostas para os 

acontecimentos da vida em algo divino, num ser maior e mais poderoso que é Deus. 

Dessa forma, sentem-se mais amparados e confortados (FERREIRA et al., 2011). Nota-

se que, com o diagnóstico da doença, ocorre uma maior ligação com a espiritualidade e 

a religiosidade.  

 

Categoria 3: As relações interpessoais 

 

Essa categoria foi identificada como o contexto das relações dos pacientes com os 

profissionais de saúde, com a família e os amigos e, a partir disso, a instituição em que 

eles fazem tratamento. É composta por uma categoria central e três subcategorias. A 

análise dos conteúdos das falas se traduz nas seguintes palavras: ajuda, amor, apoio, 

atenção, carinho, conduta, credibilidade, educação.   

 

Subcategoria 3A: “Tratam a gente com amor, com carinho, isso ajuda muito no 

tratamento 

 

No geral, os profissionais de saúde significam, para os indivíduos com câncer e sua 

família, o apoio espiritual e religioso, mas essas experiências devem ser vividas como 

sustento, proteção e prudência, sempre aderindo à realidade. Há muitas visões de 

homem e de mundo. Deve-se, então, conhecer qual concepção cada profissional traz 

para o trabalho e que consequências isso pode criar (ESPINDULA; DO VALLE; 

BELLO, 2010).  
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 “Tratam (os profissionais) a gente com amor, com carinho, isso ajuda muito no 

tratamento, a pessoa te tratando mal, você já esta doente, aí piora o seu quadro” (E11, 

feminino, 70, casada, aposentada, católica).  

“O carinho dos médicos, das meninas (profissionais de enfermagem), eles tratam a 

gente com respeito, por que o pessoal aqui te trata com amor, tem aquela maior 

educação e isso ajuda muito” (E13, masculino, 54, casado, afastado, católico).  

“Enfermeiros atenciosos, pra gente ter mais força, mais coragem pra lutar” (E15, 

masculino, 68, casado, aposentado, espírita).  

 

Subcategoria 3B: “Minha família tá toda unida, rezando por mim”. 

 

A família possui um papel relevante para possibilitar ao indivíduo portador de câncer a 

expressão de sua espiritualidade e religiosidade; representa também uma maneira de 

enfrentamento para os indivíduos, pois a doença, não é vivida isoladamente, porque a 

família, assim como sofre, também auxilia o paciente no transcurso da doença.  

“[...] o pessoal vai lá em casa, faz oração, [...] as orações das vizinhas, da família” 

(E5, feminino, 70, casada, aposentada, evangélica). 

“Sempre fazendo prece, fazendo oração, é essa doutrina de cura. A gente (familiares) 

reúne quarta, sábado e domingo, eu estou com muita fé” (E6, masculino, 62, casado, 

aposentado, católico). 

 “Através do apoio, através das orações, minha família tá toda unida rezando por 

mim” (E15, masculino, 68, casado, aposentado, espírita).  

Subcategoria 3C: “A instituição dá uma palavra de conforto”. 

A instituição em que o paciente faz tratamento, seja ambulatorial ou hospitalar, deve 

propiciar meios para que a espiritualidade e a religiosidade sejam expressas pelo 

indivíduo, através de facilitação de visitas de líderes espirituais, grupos que assistam o 

paciente nas expressões práticas religiosas e espirituais.  Deve haver um trabalho 

sinérgico entre instituição, profissionais de saúde e as comunidades religiosas e 

espirituais.  Semelhante sinergismo foi observado neste estudo: 

 

 “Eu vejo outras pessoas de outras igrejas orando aí (unidade de quimioterapia)” (E1, 

masculino, 80, viúvo, aposentado, católico).  

“A instituição dá uma palavra de conforto” (E5, feminino, 70, casada, aposentada, 

evangélica). 
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 “Aqui no hospital tem dois grupos, um católico e evangélico” (E11, feminino, 70, 

casada, aposentada, católica).  

 “[...] Aqui no hospital tem oração todo dia” (E14, masculino, 68, solteiro, aposentado, 

evangélico). 

 

4 CONCLUSÕES 

 

A espiritualidade e religiosidade como evidenciado por este estudo, representam 

estratégia de enfrentamento relevante para os indivíduos portadores de câncer, 

auxiliando-o no processo de aceitação da doença. Notou-se que a espiritualidade e a 

religiosidade, que aparecem como sinônimas na visão dos indivíduos participantes, 

possuem papel impactante para o enfrentamento da doença e se traduzem em: ajuda, 

alimento, amor, apoio, atenção, carinho, confiança, conduta, credibilidade, cura, 

dedicação, educação, esperança, fé, força, intensificação, lavar a alma, luz, nutrir, 

pensar construtivo, refúgio, superação, perseverança, pureza, solidez, tranquilidade. 

Tais termos, permeados por significados, resultam na ação do indivíduo com os seres ao 

seu redor, as coisas da natureza, as coisas divinas, com a família e com o processo 

saúde-doença. Dessa forma, menosprezar que o ser humano é biológico e também 

espiritual, religioso e social, repercute desfavoravelmente para a terapêutica do portador 

de câncer.   

 

O trabalho dos profissionais de saúde, o acompanhamento dos familiares, guias 

espirituais e a abertura da instituição de saúde devem ser sinérgicos para possibilitar ao 

indivíduo expressar sua espiritualidade e religiosidade, fomentando mecanismos que 

corroborem nos cuidados e, assim, possibilitar ao paciente o enfrentamento da doença 

com confiança e fé na recuperação. Toda instituição de saúde deve refletir em seu 

cuidado, na compreensão do significado da espiritualidade e da religiosidade na vida 

dos indivíduos doentes, devendo também tais preceitos serem contemplados nas 

políticas de atenção à saúde.  

 

Por conseguinte, estudos futuros devem ser desenvolvidos em outros cenários, com 

abordagens metodológicas variadas aspirando a uma atenção integral e holística 

prestada ao indivíduo portador de câncer. 
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O envelhecimento populacional cresceu consideravelmente nos últimos anos, como 

resultado de novas tecnologias, avanços nos tratamentos das doenças e aumento da 

qualidade de vida dos indivíduos. De um modo geral, os idosos são acometidos por um 

número maior de enfermidades, requerendo tratamento e utilização de medicamentos. 

Na maioria dos casos, observa-se o uso concomitante de vários medicamentos 

(politerapia) que pode desencadear comorbidades e diminuição da efetividade do 

tratamento. O objetivo deste trabalho foi compreender a farmacoepidemiologia da 

politerapia em idosos. Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura 

científica nacional e internacional para a qual foram selecionados artigos publicados na 

área, utilizando as palavras chaves relacionadas ao tema. O uso de medicamentos em 

idosos quase sempre é acompanhado de reações adversas, efeitos colaterais e interações 

medicamentosas. As causas desses problemas são a politerapia praticada nesta 

população, falta de conhecimento e ausência de orientação quanto ao uso correto dos 

medicamentos. A porcentagem de ocorrência desses problemas é, em média, 15%, na 

população idosa. Tal dado chama a atenção para o desenvolvimento de programas de 

acompanhamento farmacêutico na população idosa, de modo a subsidiar o sucesso da 

terapia medicamentosa nesses indivíduos e a consequente melhora da saúde. Mais 

investigações que avaliem o uso de medicamentos entre idosos, especialmente os 

brasileiros, são necessárias para a melhor identificação e compreensão da 

farmacoterapia entre senis.  
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EXTRATO DE Anacardium occidentale L. (CAJUEIRO) INIBE O 

CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS GRAM-NEGATIVAS RESISTENTES A 

ANTIBIÓTICOS 
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Introdução: A constante disseminação de micro-organismos resistentes aos 

medicamentos quimioterápicos disponíveis representa um importante problema de 

saúde pública e aponta para a necessidade da pesquisa de novos antimicrobianos. As 

plantas, devido ao seu metabolismo secundário, produzem compostos de importância 

biológica, sendo consideradas uma importante fonte de bioprosprecção.  O cajueiro é 

uma planta encontrada nos países tropicais, alvo de grande interesse farmacêutico por 

apresentar atividades farmacológicas demonstradas por vários grupos de pesquisadores. 

Dentre essas atividades, destacam-se, as atividades antibimicrobiana, inibidora da 

formação de placa dental e antibiofilme.  Objetivo: Este trabalho avaliou a atividade 

antimicrobiana do extrato hidroalcóolico do Anacardium occidentale L. (cajueiro) frente 

a bactérias gram-negativos (BGN) resistentes a diferentes antibióticos. Material e 

Métodos: Após a coleta das folhas, estas foram secas em estufa a 37°C, moídas e 

maceradas em solução hidroalcoólica a 70% em uma relação droga/solvente de 1:5 por 

sete dias. Após esse período, o macerado foi filtrado e seco a 40°C em banho-maria até 
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a secagem completa e obtenção do extrato seco. Os micro-organismos avaliados foram 

isolados e identificados pelo Laboratório de Microbiologia do Hospital Municipal de 

Ipatinga, tendo seu perfil de sensibilidade aos antimicrobianos estabelecidos por 

antibiograma. O estudo da susceptibilidade das BGN ao extrato de Anacardium 

occidentale L. foi determinado pela técnica de REMA (Resazurin Microtiter Assay), 

utilizando a concentração inibitória mínima (CIM). A manutenção da cor azul ou rósea 

nos poços da placa foi interpretada, respectivamente, como ausência e presença de 

crescimento microbiano. Resultados: Os resultados demostraram potencial 

antimicrobiano intermediário, frente aos micro-organismos avaliados.  Observou-se 

uma CIM de 250 μg/mL para as cepas de Stenotrophomonas maltophilia (isoladas de 

diferentes fontes) e ATCC de Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. Os demais 

micro-organismos testados (Escherichia coli e Enterobacter sp.)  apresentaram CIM de 

500 μg/mL. Conclusão: O extrato hidroalcóolico das folhas do cajueiro inibiu o 

crescimento de BGN resistentes. Novos estudos serão conduzidos na tentativa de se 

confirmar essa atividade em outros micro-organismos, bem como de fracionamento do  

extrato bruto, visando encontrar um protótipo de antibiótico. 
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MASTECTOMIA E AS TRANSFOMAÇÕES NA VIDA DA MULHER 
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1 FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS 

 

 

Objetivo: Compreender os sentimentos de mulheres mastectomizadas, sendo parte 

integrante do projeto de pesquisa guarda-chuva intitulado (CON)VIVENDO com o 

câncer. Metodologia: Trata-se de um estudo com abordagem qualitativa, utilizando-se 

dos conceitos da Teoria do Interacionismo Simbólico que possui por premissa que a 

experiência humana ocorre por meio do processo de interpretação no comportamento 

humano, assim os significados, as relações interpessoais e experiências, A técnica 

utilizada foi a aplicação de uma entrevista semiestruturada num hospital filantrópico 

referência no tratamento de câncer em um município do Norte de Minas Gerais. A 

coleta de dados ocorreu através de uma entrevista semiestruturada, com quatro 

perguntas norteadoras, as entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra. A amostra 

final foi composta por onze mulheres que realizaram mastectomia uni ou bilateral. 

Foram respeitadas as normas de estudos envolvendo seres humanos, com aprovação do 

comitê de ética da Soebras, sob o nº de parecer 633.361/2014/CEP/SOEBRAS. 

Resultados: A análise do material permitiu a construção de três categorias conceituais 

considerando os conceitos do Interacionismo Simbólico, apresentadas a seguir: 

Categoria 1:  O significado da Mastectomia (“Como mulher me senti um nada” e 

“Antes viver sem, do que morrer com ela” ), Categoria 2: As experiências adquiridas 

com a retirada da mama (“Mudou”) e Categoria 3: As relações sociais das 

mulheres mastectomizadas (“Carinhoso, “Com minha família não mudo nada”). 

Conclusões: A mama, para a mulher, possui uma simbologia de feminilidade, ser mãe, 

mulher, esposa; assim, sua retirada é vista como um acontecimento permeado por 

sentimentos de angústia, medo, desvalorização pessoal, vergonha. Quando a mulher 
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retira a mama há repercussões no modo dela se ver e, dessa forma, em sua relação com 

o mundo. Compreender que a mulher não é apenas um ser biológico e que sua 

feminilidade, em muitos casos, irá ditar sua relação com as pessoas, com seu próprio 

corpo e com acontecimentos da vida, é a perspectiva para entendê-la em sua 

singularidade e, assim, proporcionar um cuidado integral.   
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³ Professora Orientadora 
 

 

Introdução: A obesidade tem sido descrita como um importante problema de saúde 

pública da atualidade e vem ganhando destaque no cenário epidemiológico mundial. 

Sua prevalência aumentou nas últimas décadas em todo o mundo, inclusive nos países 

em desenvolvimento, como o Brasil, onde anteriormente predominavam os problemas 

relacionados à desnutrição. Objetivo: O objetivo do estudo foi relacionar os fatores de 

risco para a obesidade na adolescência ao papel do enfermeiro, descritos na literatura 

científica. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa, descritiva e exploratória, 

em que este estudo representa uma mudança na revisão bibliográfica tradicional e tem 

como principal alcance integrar a informação existente sobre a obesidade em 

adolescentes.  Teve como critério de inclusão artigos na íntegra que abordem a temática 

proposta, referências publicadas nos últimos quinze anos, artigos publicados na língua 

portuguesa. Bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde: Adolec, Lilacs, Scielo, 

Bdenf e referências bibliográficas. Foram definidos como descritores para a busca de 

artigos e suas combinações para cada objetivo proposto no trabalho: Obesidade, 

Adolescente, Fatores de risco, Enfermagem. Resultados: Foi selecionado um total de 

13 artigos, sendo utilizados artigos na íntegra em língua portuguesa e publicados nos 

anos de 1999 a 2014. De acordo com a pesquisa realizada foram encontrados como 

principais fatores de risco para desenvolver a obesidade: mudanças no estilo de vida, 

modelo alimentar impróprio, diminuição de práticas de atividades físicas, sedentarismo, 

falta de percepção dos pais. Segundo vários autores, a obesidade juvenil tende a persistir 
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na vida adulta.  Vários fatores influenciam o risco cumulativo da obesidade. 

Conclusão: Conclui-se que a obesidade em adolescentes é desenvolvida pela 

multiplicidade de fatores de risco, o que representa um fator preocupante na saúde 

pública. E, apesar do número pequeno de artigos encontrados que abordam o papel do 

enfermeiro na prevenção e promoção no combate à obesidade juvenil, a realização desta 

pesquisa evidencia a necessidade de conduzir um planejamento de políticas públicas 

voltadas a essa população. 
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PERCEPÇÃO MASCULINA SOBRE A PREVENÇÃO  

DO CÂNCER DE PRÓSTATA 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Por ter um crescimento lento e raro antes dos 50 anos, o câncer de próstata - (CP) tem 

80% dos casos diagnosticados após os 65 anos (AMORIM, 2011). Dos carcinomas da 

próstata, 95% são diagnosticados em homens entre 45 e 89 anos de idade, destes 50 % 

desenvolvem metástases. A predominância na sexta década de vida é de 15%, na sétima, 

de 30%, na oitava, 40% e, na nona, é de 50%. O CP é o tipo que ocorre com maior 

frequência nos homens e se avalia que um em cada doze homens seja identificado com a 

doença no decorrer da vida. A probabilidade de incidência da doença em homens 

brancos é de 17,6% e negros de 20,6% (BERTOLDO; PASQUINI, 2010), e a 

mortalidade por câncer de próstata é razoavelmente baixa, ou seja, sendo a sobrevida 

cerca de 76% nos países desenvolvidos; a média estimada em cinco anos é de 45%, nos 

países em desenvolvimento. Sendo assim, a média mundial é de 58% devido a sua boa 

evolução, quando diagnosticado e tratado apropriadamente. No Brasil, o câncer de 

próstata é o segundo de maior evidência entre os homens, depois do câncer de pele não 

melanoma. Localiza-se na sexta posição do tipo que mais ocorre no mundo e o mais 

predominante em homens, significando 10% do total de cânceres. Sua taxa de 

ocorrência é cerca de seis vezes maior nos países desenvolvidos (BRASIL, 2013). 

Podem-se destacar, dentre as causas que contribuem para o desenvolvimento da doença, 

a idade avançada, a etnia e a pré-disposição familiar (GONÇALVES; PADOBANI; 

POPIM, 2008).  
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A investigação do câncer de próstata é realizada por meio do exame digital da próstata e 

da dosagem do antígeno específico prostático (PSA). A detecção inicial do câncer de 

próstata é um importante mecanismo para reduzir as taxas de morbidade e mortalidade. 

Em relação ao tratamento, há cirurgia, radioterapia e até mesmo observação vigilante no 

caso de doença localizada. Já para as localmente avançadas radioterapias ou cirurgia em 

combinação com tratamento hormonal têm sido aplicadas. Para as metastáticas, o 

tratamento de eleição é terapia hormonal. O combate do tumor em fase inicial tem 80% 

de chance de cura, consequentemente uma melhor qualidade de vida. Por conseguinte, 

este trabalho teve como objetivo compreender a percepção dos homens sobre os fatores 

que previnem o câncer de próstata. 

  

2 METODOLOGIA  

 

Este estudo é parte integrante do projeto guarda-chuva intitulado (con)vivendo com o 

câncer. Caracteriza-se por uma pesquisa com abordagem qualitativa, utilizando dos 

conceitos da Teoria do Interacionismo Simbólico como suporte técnico conceitual, com 

a técnica de aplicação de uma entrevista semiestruturada aos homens de uma Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) da cidade de Montes Claros-MG. De modo geral, pode-se 

dizer que o Interacionismo Simbólico forma uma perspectiva teórica que propicia o 

entendimento de como os indivíduos interpretam os objetos e as outras pessoas com as 

quais se envolve e como tal processo de interpretação acarreta o comportamento 

individual em ocasiões específicas (CARVALHO et al., 2010). 

 

Foram incluídos na pesquisa os pacientes que concordaram em assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, que tinham entre 40 e 80 anos. Os sujeitos não 

elegíveis nesta pesquisa foram os homens que, no momento da pesquisa, não estavam 

em condições favoráveis para participar da entrevista ou que se sentiram 

desconfortáveis com a pesquisa. 

 

Foi utilizado, como instrumento de coleta de dados, um roteiro semiestruturado com 

quatro perguntas, a saber: O que você sabe sobre a prevenção do câncer de próstata? 

Quais os fatores que previnem o câncer de próstata? Você tem experiência em realizar 

esses métodos? Quem apresentou-lhe esses métodos?  As entrevistas aconteceram no 

período de 13/05/2014 a 22/05/2014, nas residências dos entrevistados. Elas mesmas 
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foram gravadas em um aparelho gravador e digitadas na íntegra para a análise e a 

interpretação, com o objetivo de assegurar a fidedignidade de todas as informações 

fornecidas.  

 

Para o processo de tratamento de dados, utilizou-se a análise de conteúdo que, segundo 

Bardin (2002, p. 38), se trata de um “[...] um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utilizam procedimentos sistemáticos e objetivos de descrições do 

conteúdo das mensagens”. A análise inicial foi a pré-análise; nesta fase foi realizada a 

organização do material a ser analisado, de acordo com os objetivos da pesquisa, 

também foi feita a nomeação dos pacientes por letras e numeração arábica, 

sequenciando a ordem de realização das pesquisas dos pacientes que participaram da 

pesquisa para auxiliar na identificação das falas. Na segunda etapa, exploração do 

material, ocorreu a observação dos dados obtidos pela entrevista, em que foram feitos 

recortes dos textos, podendo ser frases e expressões que respondiam ao objetivo da 

pesquisa. Na última fase, interpretação dos dados, foi realizado o estabelecimento da 

articulação entre as informações coletadas pela entrevista e pelas referências teóricas. O 

projeto de pesquisa deste estudo foi aprovado com o parecer de número 633.361 

de 24/04/2014, adotou os preceitos éticos, de acordo com a Resolução nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, garantindo aos sujeitos envolvidos 

na amostra, preservação dos dados e confidencialidade pela participação na pesquisa.  

Dessa forma, foram constituídas três categorias conceituais e onze subcategorias 

baseadas nos princípios do interacionismo Simbólico.  

 

3 RESULTADOS 

 

Foram entrevistados 10 (dez) indivíduos, todos do sexo masculino com idade entre 40 e 

80 anos. Quanto à procedência, todos os indivíduos residem na região Norte de Minas 

Gerais e moradores da zona urbana.  

 

Alinhado a essa significação, o interacionismo simbólico é uma perspectiva teórica que 

torna possível a compreensão de como os indivíduos interpretam os objetos e as outras 

pessoas com as quais convive e como tal processo de interpretação define o 

comportamento individual em situações específicas. Desse modo, considera-se que o 

interacionismo simbólico é uma das formas de abordagem mais adequadas para analisar 
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processos de socialização e ressocialização e também para o estudo de mudanças de 

opinião, comportamentos, expectativas e exigências sociais (CARVALHO et al., 2010). 

No conceito de prevenção em saúde, verifica se que esse termo estabeleceu relação com 

uma ação antecipada, tendo como base o conhecimento da história natural, com o 

objetivo de tornar duvidoso o avanço posterior da doença. Portanto, falar de prevenir 

implica necessariamente fazer relação aos fatores causais ou predisponentes. 

 

Subcategoria 1 A: “... Os exames, a prevenção, que todos têm que fazer...” 

É de suma importância a investigação do câncer de próstata que é realizada por meio do 

exame digital da próstata e da dosagem do antígeno específico prostático (PSA).  

E2 “... o toque da próstata para ver como ela está para ver se está alta, se tá baixa, se 

está normal...” 

E5 “... o exame do toque retal...” 

O exame digital permanece como importante método propedêutico, por ser rápido, de 

baixo custo, e de fácil realização, possibilitando o conhecimento das proporções, do 

formato e limites da próstata, diagnosticando a presença de deformidades, 

abaulamentos, mudanças na consistência e da mobilidade dessas glândulas. 

E7 “... de sangue.” 

E1“... parece que é um TSA que a gente faz para poder ver se tá tendo alguma 

alteração...” 

 

O PSA é uma glicoproteína proveniente da próstata e seu nível elevado na corrente 

sanguínea é considerado um relevante indício biológico para algumas doenças da 

próstata, dentre elas o câncer (AMORIM, 2011). 

E5 “Eu faço o exame do toque retal, e eu faço também o exame que é feito no 

laboratório...” 

Destaca-se, então, que os exames para a detecção do câncer de próstata é o mais 

importante método preventivo e que a maioria dos participantes da pesquisa tem 

conhecimento e a prática de realizar tais métodos. 

 

Subcategoria 1 B: “Ter uma boa alimentação, praticar exercício físico.” 

A atividade física e a alimentação saudável minimizam a taxa de crescimento de câncer. 

E8 “... pelo que eu vejo muito e o tomate que e bom, disse que a pessoa que usa muito o 

tomate, evita muito do câncer...” 
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A ingestão abundante de tomate é relevante, pois seus derivados parecem contribuir 

para a redução de cerca de 35% os riscos do CP, de acordo com estudos realizados na 

universidade de Harvard. 

 

E6 “A alimentação, por exemplo.” 

Constata-se, então, a necessidade de se aplicar medidas de promoção à alimentação 

saudável que, consequentemente pode prevenir e controlar cerca de 35% dos casos de 

cânceres. Certifica-se que a prática de exercícios físicos associados a uma alimentação 

equilibrada favorece a prevenção do câncer de próstata, abusando de alimentos que 

sabidamente podem contribuir para a prevenção. Notou-se a carência de informações no 

que diz respeito a práticas preventivas (alimentação saudável, exercícios físicos) do 

câncer de próstata. 

 

Categoria 2 - Experiências em realizar métodos de prevenção do câncer de 

próstata: 

Subcategoria 2 A: “...Faço anualmente...” 

É preconizado pelo Instituto Nacional do Câncer, a Sociedade Brasileira de Urologia e o 

American Câncer Society (ACS) e a American Urological Association (AUA) que seja 

realizado anualmente, a partir dos 50 anos de idade, o rastreamento do câncer de 

próstata através do rastreamento do toque retal, seguido da dosagem plasmática do PSA 

(BERTOLDO; PASQUINI, 2010). 

E8 “A gente tem que ter compromisso certo...” 

E3 “Eu tenho, eu não falho, se eu quero viver eu tenho que correr atrás, e outra coisa, 

se eu não sentir uma coisa e eu não vou atrás do médico, eu posso tá doente sem 

saber...” 

 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a identificação precoce de um 

câncer compreende duas diferenciadas estratégias: uma destinada ao diagnóstico em 

pessoas que apresentam sinais iniciais da doença e outra direcionada a pessoas sem 

nenhum sintoma e aparentemente saudáveis. Como citado acima, no caso de câncer de 

próstata, por se apresentar em alguns casos assintomáticos, é de suma importância o 

acompanhamento por um profissional de saúde, realizando o rastreamento da doença 

através de exames na idade pré-estabelecida. Assim, através das falas, pode-se notar a 

preocupação de alguns dos entrevistados em ter um acompanhamento adequado. 
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Subcategoria 2 B: “Não, nunca fiz.” 

Encontram-se várias dificuldades para a adesão da prevenção, estando estas associadas a 

fatores, como: falta de informação à população; crenças sobre o câncer e seu 

prognóstico; preconceito relacionado ao exame preventivo e a carência nos serviços 

para a prevenção do CA de próstata, dentre outros.  

E6 “... esse exame de toque ai, pra mim tem nenhum problema não, só que nunca 

procurei fazer não...” 

Através das falas e expressões corporais de alguns entrevistados, observou a existência 

do constrangimento e a resistência quando se diz respeito ao Toque Digital da Próstata. 

 

Subcategoria 2 C: “... A partir dos quarenta anos, nós todos somos obrigados.” 

A lei 10.289, de 20 de setembro de 2001, dispõe sobre a Instituição do Programa 

Nacional de Controle do Câncer de Próstata. Nela é estabelecida, entre outras, a 

seguinte ação: I- parcerias com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, 

colocando se à disposição da população masculina, acima de 40 anos, exames para a 

prevenção do câncer de próstata.  

 

E2: O médico, toda vez que, que ele fala com a gente, que depois dos 40 anos, 35, 40, 

os homens a obrigação e fazer o exame de próstata ano em ano. 

E7 “O certo e de 40 anos a cima...” 

 

Em relação à idade de início do rastreamento do câncer de próstata, nota se uma discreta 

variação em documentos consultados, em que foi identificada a orientação de que se 

realize a partir dos 45 anos por homens que não possuem casos de câncer de próstata na 

família, assim como a de que homens  com idade igual ou superior  a 50 anos devem 

iniciar a execução dos exames que o previnem;  também, para os homens com casos de 

câncer de próstata na família e afroamericanos, a busca deve iniciar-se a partir dos 40 

anos de idade. Observou-se que a boa parte dos colaboradores da pesquisa tinha 

conhecimento com relação à idade para iniciar os exames preventivos, embora grande 

parte desses não os realizou.    
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Categoria 3 - As relações interpessoais, que apresentam esses métodos 

Subcategoria 3 A – “...Meios de comunicação...” 

Em se tratando de ações que mostram a preocupação com a saúde do homem no Brasil, 

constata-se com a lei 10.289, de 20 de setembro de 2001, que ela dispõe sobre a 

Instituição Do Programa Nacional de Controle do Câncer de Próstata. Nela é 

estabelecida, entre outras, a seguinte ação: I- campanha institucional nos meios de 

comunicação com mensagens sobre o que é o câncer de próstata e suas formas de 

prevenção. 

E5 “... os informativos que a gente recebe...” 

Portanto, faz-se necessário divulgar informações importantes e consequentemente levar 

o homem a se incluir ativamente nesse processo e adquirir hábitos preventivos. 

E4 “... televisão mesmo.” 

E1 “Vejo muito na televisão através de reportagens.” 

A mídia é uma forte aliada para veicular informações importantes sobre saúde à 

população, por ser de fácil acesso. Diversos entrevistados relataram ter tido 

conhecimento sobre a prevenção do câncer de próstata por ela. 

Subcategoria 3 B– “No PSF” 

Compreender a Saúde da Família como estratégia de modificações possibilita analisar 

práticas, valores e conhecimentos de todas as pessoas relacionadas no seguimento da 

produção social da saúde. Deve-se estender a dificuldade das ações a serem realizadas 

pelos profissionais da saúde e, assim, ampliar o limite e suas possibilidades de atuação, 

buscando dos profissionais novas técnicas. 

 

E1“O médico.” 

E2 “... As enfermeiras...” 

Os profissionais das ESF (Estratégia Saúde da Família) e das USF (Unidade de Saúde 

da Família), entre eles os enfermeiros, podem provocar alterações consideráveis na área 

de cobertura e comunidade em que atuam. Para entender as práticas de enfermagem nas 

USF, é fundamental saber definição desta profissão para compará-las com as atividades 

executadas por ela.  

E9“... A menina (Agente Comunitária de Saúde) do PSF...” 

Evidencia que a Estratégia Saúde da Família, por ter contato e vínculo mais próximo da 

população, é uma peça fundamental para a transmissão de informações e esclarecimento 

de dúvidas, assim favorecendo as boas práticas de saúde. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A partir da abordagem e entrevista do público alvo selecionado, tentou-se buscar neste 

estudo, a real compreensão e percepção do indivíduo, em relação à prevenção do câncer 

de próstata e suas demais particularidades, como eles as encaram. De forma que, eles 

são a peça chave, o intermédio para que se faça uma abordagem de qualidade e uma 

intervenção eficiente, podendo, assim, ter-se uma margem de segurança diante das boas 

práticas de saúde, em relação à prevenção da doença. Através do estudo, foi constatada 

a carência de informações do homem acerca do assunto abordado, pois alguns deles não 

sabiam do que se tratava. Essa condição se torna favorável para que a doença, uma vez 

instalada, se desenvolva a ponto de nem sequer serem reconhecidos seus sinais e 

sintomas, ou se uma vez detectada, já em estágio avançado, a maioria dos casos resulta 

em um fim trágico. Com o auxílio do interacionismo simbólico, é possível observar que 

o indivíduo, em hipótese alguma, deve ser visto única e exclusivamente por partes, pois, 

a partir da associação destas, pode haver uma alteração ou outra percepção do assunto 

abordado, o que consequentemente poderá causar uma série de interpretações e de ações 

que poderão ou não influenciar diretamente na prática e realização de medidas que 

atuam diretamente na prevenção e no controle do câncer de próstata.  

 

É fundamental que se trabalhe com a população medidas educativas que possam 

possibilitar-lhe a real necessidade de incorporar ao seu dia a dia tais práticas, mantê-las 

e executá-las, possibilitando um desfecho favorável para o individuo e, assim, contribuir 

para que sejam transmissores dessas informações, compartilhando o conhecimento 

adquirido.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Infecções do trato urinário (ITU) são doenças infecciosas comuns em mulheres e geram 

custos significativos para a saúde pública. Os patógenos mais comuns associados com 

ITU são pertencentes à família Enterobacteriaceae e incluem Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Proteus mirabilis, entre outros, sendo a 

Escherichia coli o patógeno mais isolado de pacientes acometidos. Atualmente, seis 

variantes virulentas de e. coli são conhecidas, sendo a enteropatogênica (EPEC) 

responsável por cerca de 90% de infecções do trato urinário1.  

 

Infecções por Pseudomonas aeruginosa estão entre as mais graves que afetam os 

pacientes com fibrose cística, sepse ou um estado imunocomprometido. Cerca de 40% 

das mortes em pessoas com pneumonia associada à ventilação são causados diretamente 

pelo patógeno, e depois da primeira infância, uma porcentagem elevada de pacientes 

com fibrose cística sofrem de quadros recorrentes de pneumonia crônica por P. 

aeruginosa, a principal causa da destruição de pulmão nesses indivíduos. 
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A baixa susceptibilidade a antimicrobianos nestes patógenos é principalmente devido à 

expressão de genes para bombas de efluxo. Uma clara diminuição da disponibilidade de 

fármacos antimicrobianos marca o mercado farmacêutico desde o início década de 

1990, e o uso incorreto das formulações medicamentosas desses fármacos nas últimas 

décadas ameaça sua utilidade futura. Portanto, a avaliação de susceptibilidade 

antimicrobiana de cepas bacterianas em situações clínicas é importante para fornecer 

dados para uma melhor gestão na terapia antimicrobiana. Portanto, este trabalho teve 

por objetivo investigar a susceptibilidade dos isolados clínicos de de E. coli e P. 

aeruginosa e contra diferentes fármacos antimicrobianos, visando contribuir para o 

monitoramento epidemiológico local do perfil de resistência aos fármacos em questão. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Amostras bacterianas 

Os isolados clínicos foram gentilmente fornecidos pela Dra Andrea Monteiro 

(Universidade CEUMA), sendo as cepas de P. aeruginosa (10) foram isoladas de 

aspirados traqueais de pacientes adultos, e as cepas de E. coli (10) consistiam em 

isolados de infecção urinária. Cada cepa foi isolada com métodos de cultivo em meios  

de cultura específicos e, após, identificadas em sistema VITEK 2 (versão R04.02, 

bioMérieux) de acordo com as instruções do fabricante, com cartão de identificação de 

bactérias Gram-negativas (ID-GNB). 

 

Ensaios de Susceptibilidade aos Antimicrobianos 

A susceptibilidade dos micro-organismos aos diferentes fármacos foi avaliada quanto à 

concentração bactericida mínima (CBM) por microdiluição em caldo, conforme descrito 

pelo CLSI (2010). Microplacas de 96 poços continham micro-organismos preparados na 

concentração de 0,5 da escala de MacFarland em caldo Mueller-Hinton (Difco) e 

diluições seriadas dos fármacos: Meropenem (AstraZeneca, UK), Benzilpenicilina 

(Eurofarma, Brasil), Gentamicina (Merck, EUA), ceftriaxona (Roche, EUA) e 

Cefadroxil (Bristol Myers Squibb, EUA). As placas foram incubadas a 35±2 ° C 

overnight. O CBM para cada antimicrobiano foi a menor concentração da droga que 

inibiu o crescimento visível após plaqueamento de alíquotas de 10 μL em ágar Mueller-

Hinton.  
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3 RESULTADOS 

 

A tabela 1 mostra a susceptibilidade dos isolados de P. aeruginosa ao Meropenem. 

Todas as cepas apresentaram CBM de 0,7 mg/ml. Dados de suscetibilidade de P. 

aeruginosa para esse antimicrobiano são escassos. White et al. (1996) realizaram um 

estudo de susceptibilidade de P. aeruginosa ATCC 27853 para meropenem e obtiveram 

um CBM de 0,5 mg/ml. No estudo de Nakamura et al. (2000), descreveu-se um CBM 

de de 0,39 mg/ml para 15 cepas de P. aeruginosa. 

 

Concentração de Meropenem 

(mg/mL) 

Isolado 25 12.5 6.2 3.1 1.5 0,7 0.3 

P.aeruginosa 1 - - - - - - + 

P.aeruginosa 2 - - - - - - + 

P.aeruginosa 3 - - - - - - + 

P.aeruginosa 4 - - - - - - + 

P.aeruginosa 5 - - - - - - + 

P.aeruginosa 6 - - - - - - + 

P.aeruginosa 7 - - - - - - + 

P.aeruginosa 8 - - - - - - + 

P. aeruginosa 9 - - - - - - + 

P. aeruginosa 10 - - - - - - + 

Tabela 1: Perfil de sensibilidade das amostras ao meropenem 

 

A tabela 2 apresenta a susceptibilidade das amostras de benzilpenicilina. Todas as cepas 

apresentaram CBM de 150,000 UI/ml. A droga tem um reduzido espectro de ação, 

devido ao crescente surgimento de cepas produtoras de -lactamase, um fator de 

resistência amplamente relatado no contexto clínico. 

 

Concentração de Benzilpenicilina(UI/ml) 

Isolado 150.000 75.000 37.500 18.750 9.375 4.687 2.343 

P.aeruginosa 1 - + + + + + + 

P.aeruginosa 2 -  + + + + + + 
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P.aeruginosa 3 -  + + + + + + 

P.aeruginosa 4 - + + + + + + 

P.aeruginosa 5 - + + + + + + 

P.aeruginosa 6 - + + + + + + 

P.aeruginosa 7 - + + + + + + 

P.aeruginosa 8 - + + + + + + 

P. aeruginosa 9 - + + + + + + 

P. aeruginosa 10 - + + + + + + 

Tabela 2: Perfil de sensibilidade de amostras à benzilpenicilina 

 

Na tabela 3, é mostrada a susceptibilidade das amostras à gentamicina. O CBM variou 

de 400 a 6,25 μg/mL, no entanto, a dose de 200 μg/mL foi a menos eficaz para todas as 

cepas e, por conseguinte, o CBM.  

 

Concentração de gentamicina (μ g/mL) 

Isolado 400 200 100 50 25 12,5 6,25 

P.aeruginosa 1 - - - - - - + 

P.aeruginosa 2 - - - - - + + 

P.aeruginosa 3 - - - - - + + 

P.aeruginosa 4 - - - + + + + 

P.aeruginosa 5 - - - + + + + 

P.aeruginosa 6 - - + + + + + 

P.aeruginosa 7 - - + + + + + 

P.aeruginosa 8 - - - - - - + 

P. aeruginosa 9 - - - - - - + 

P. aeruginosa 

10 
- - - - - + + 

Tabela 3: Perfil de suscetibilidade das amostras à gentamicina 

 

A tabela 4 mostra os resultados obtidos com o meropenem para E.coli e tabela 5 mostra 

os resultados com ceftriaxona. Todos os isolados, exceto a cepa ATCC 25922, foram 

susceptíveis a todas as concentrações testadas em ambas as drogas. O CBM considerado 

para meropenem foi 0,39 mg/mL e o CBM considerado ceftriaxona foi 0,78 mg/mL. 
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Isolado 
Concentração de Meropenem (mg/mL) 

25,0 12.5 6.25 3.12 1.56 0,78 0,39 

E1 - - - - - - - 

E2 - - - - - - - 

E3 - - - - - - - 

E4 - - - - - - - 

E5 - - - - - - - 

E6 - - - - - - - 

E7 - - - - - - - 

E8 - - - - - - - 

E9 - - - - - - - 

E10 - - - - - - - 

ATCC25922 - - - - - - + 

Tabela 1: CBM de Meropenem para isolados clínicos de Escherichia coli 

 

Isolado 
Concentração de ceftriaxona (mg/mL) 

50,0 25,0 12.5 6.25 3.12 1.56 0,78 

E1 - - - - - - - 

E2 - - - - - - - 

E3 - - - - - - - 

E4 - - - - - - - 

E5 - - - - - - - 

E6 - - - - - - - 

E7 - - - - - - - 

E8 - - - - - - - 

E9 - - - - - - - 

E10 - - - - - - - 

ATCC25922 - - - - + - - 

Tabela 2: CBM de ceftriaxona para isolados clínicos de Escherichia coli 

 

A Tabela 3 mostra os resultados obtidos para o cefadroxil. O CBM variou entre as 

cepas, e nenhum valor de concentração poderia ser estabelecido para todos os isolados. 
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No entanto, a dose de 37,5 mg/mL foi a mais eficaz para o maior número de cepas: a 

maioria foi resistente em concentrações inferiores ao CBM. 

 

E. coli cepa 
Cefadroxil concentração (mg/mL) 

75,0 37.5 18,75 9,37 4.68 2.34 1.17 

E1 + + + + + + + 

E2 - - + + + + + 

E3 - - - - + + + 

E4 - - + + + + + 

E5 - - + + + + + 

E6 - - + + + + + 

E7 - - - - + + + 

E8 - - - + + + + 

E9 - - + + + + + 

E10 + + + + + + + 

ATCC25922 + + + + + + + 

Tabela 3: CBM de Cephadroxil para os isolados clínicos de Escherichia coli 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O uso adequado de antimicrobianos nos cuidados de saúde continua a ser um desafio. 

Meropenem e gentamicina foram as drogas mais eficazes contra os isolados de P. 

aeruginosa, e observou-se maior susceptibilidade ao meropenem e ceftriaxona para E. 

coli. Esses ensaios permitem inferir o perfil de cepas potencialmente resistentes e 

fornecer ao corpo clínico informações que podem ser traduzidas em resultados clínicos 

positivos ao paciente. Apesar de este estudo ter limitação quanto às amostras, por serem 

relacionadas a um único centro de uma cidade, nossos dados são importantes para o 

estudo epidemiológico das condições da região. 

 

Agradecimentos: À FAPEMIG, UNIVALE, AFVA (Associação dos Farmacêuticos do 

Vale do Aço). 
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         ENGENHARIA 
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Objetivo: Compreender, por meio de uma revisão integrativa, a viabilidade e as 

vantagens da utilização de pneumáticos na fabricação de massa asfáltica. Metodologia: 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de revisão integrativa; a busca de artigos 

foi realizada nos bancos de dados secundários dos sites Google Acadêmico e Scielo, 

orientado pelos descritores; pavimentação asfáltica, pneus, reciclagem e meio ambiente.  

Após análise dos artigos, a amostra final compôs-se de 12 trabalhos científicos, com 

corte temporal dos últimos 12 anos, foram excluídos teses, dissertações, resenhas, 

livros, comentários e trabalhos que não discorressem diretamente sobre o tema. Neste 

trabalho, foi estudada a composição do asfalto borracha e incorporação à massa 

asfáltica, vantagens e desvantagens do asfalto de borracha, bem como os benefícios 

econômicos e ambientais do asfalto de borracha. Resultados: Devido à urgência da 

necessidade de melhoria do sistema viário no Brasil, o asfalto borracha, que consiste na 

mistura de borracha de pneus moída e material asfáltico, apresenta-se como uma 

resposta a essa melhoria, uma vez que proporciona um aumento da flexibilidade, 

tornando a mistura asfáltica mais resistente ao envelhecimento, evitando o aparecimento 

de deformações. O asfalto borracha é considerado muito mais vantajoso em face do 

asfalto comum, tanto sob o ponto de vista ambiental, por promover a diminuição do 

descarte de pneus, como pelo ponto de vista econômico, já que exige pouca renovação 

das rodovias e oferece maior segurança aos usuários, pois diminui a incidência de 

acidentes por causa de sua aderência. Conclusões: Por conseguinte, diante da 

perspectiva da nova engenharia civil, que tem como finalidade buscar o 
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desenvolvimento aliado às medidas de conservação ambiental, observa-se que, além de 

o asfalto borracha se apresentar como uma ótima solução ambiental, também se 

caracteriza por ser uma medida eficaz para as patologias das pavimentações rodoviárias, 

dentre elas trincas, fissuras e até mesmo sua vida útil. Dessa forma, estudos futuros 

devem ser desenvolvidos com abordagens metodológicas variadas para maior 

aproveitamento das possibilidades no campo da engenharia civil. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

O descarte dos pneus inservíveis é um desafio mundial devido à dificuldade de lhes 

proporcionar uma destinação ecológica e economicamente viável. Tendo em vista que 

um pneu dura em média 600 anos, a incorporação de borracha de pneus em ligantes 

asfálticos utilizados em obras de pavimentação, sem dúvida, é uma grande alternativa 

para solucionar esse grave problema ambiental não somente em Montes Claros/MG, 

mas também em todo o Brasil, pois, anualmente, são descartados cerca de mais 30 

milhões de pneus em todo o país, sendo que a maior parte é disposta em locais 

inadequados, servindo para a procriação de vetores de doenças e representando risco de 

contaminação do meio ambiente. 

 

Os cimentos asfálticos derivados do petróleo são designados, no Brasil, de CAP – 

Cimento Asfáltico de Petróleo, sendo classificados de acordo com sua consistência, 

medida mediante o ensaio de penetração (DNER – ME 03/73). No Brasil, os tipos mais 

produzidos foram classificados como CAP 50 – 60, CAP 85 - 100, CAP 100 - 120 e 

CAP 150 -200. Os CAP´s são aplicados em diversos tipos de misturas asfálticas 

empregadas na construção da capa de rolamento e, às vezes, na camada de base do 

pavimento (“Binder – camada de ligação”). Os CAP´s, em suas aplicações, devem estar 

livres de água e bastante homogêneo em suas características. Atualmente, o CAP 

produzido nas diversas refinarias da PETROBRÁS S.A são do tipo CAP 50 – 70 (mais 

consistentes). Para seu emprego em misturas asfálticas devem ser aquecidos em usinas, 
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numa faixa de temperatura adequada, para que possam ser manipulados, pois, na 

temperatura ambiente, apresentam consistência sólida.   

Sabe-se que o cimento asfáltico de petróleo, CAP, tem papel fundamental no 

desempenho das misturas em campo, no entanto, em muitas situações, utilizam-se 

ligantes com características não adequadas a resistir ao tipo de carregamento, 

frequentemente acima do valor permitido de carga por eixo, ao volume de tráfego e à 

condição climática da região em questão. Essa inadequação é frequente, já que as 

características do CAP são dependentes da composição do cru do qual é originado, além 

do fato que transportar ligante a longas distâncias torna a obra de pavimentação muito 

onerosa. 

 

Sendo assim, a adição da borracha vem dar a qualidade desejada para um bom 

desempenho das misturas em rodovias de alto volume de tráfego, diminuindo também 

as distâncias de transportes, uma vez que a modificação do ligante pode ser feita na 

própria usina de asfalto ou em plantas relativamente próximas à obra. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Este projeto tem como objetivo apresentar um estudo sobre a análise de mistura para a 

fabricação de concreto betuminoso com a incorporação de borracha de pneus em 

ligantes asfálticos utilizados em obras de pavimentação. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

Analisar o desempenho do asfalto com a incorporação de borracha de pneus em ligantes 

asfálticos para a utilização em obras de pavimentação, sendo uma grande alternativa 

para solucionar o grave problema ambiental não somente em Montes Claros, mas, 

também, em todo o Brasil. Incentivar a busca na qualidade das obras de pavimentação 

através do uso o asfalto-borracha. Contribuir com informações para que permitam às 

usinas de asfalto o aprimoramento do processo de obtenção de asfalto-borracha. 

Contribuir para a formação dos acadêmicos incentivando-os com atividades de 

pesquisa, bem como favorecer a interação entre as FASA e outras empresas. 
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3  METODOLOGIA 

 

Neste projeto, foi utilizado o método de compactação Marshall para a dosagem e 

determinação do teor de projeto de ligante asfáltico e, consequentemente, para a 

moldagem dos corpos de prova a serem utilizados na determinação das características 

mecânicas e compactação por rolagem na moldagem de placas a serem utilizadas na 

determinação das características funcionais. 

 

Os procedimentos para a determinação dos parâmetros gerados numa dosagem Marshall 

para concreto asfáltico usado em camada de rolamento são, em síntese, os seguintes: 

 Determinação da granulometria dos agregados a serem utilizados na mistura 

asfáltica; 

 Determinação das massas específicas reais do ligante e dos agregados; 

 Projeto de mistura dos agregados para a definição da composição granulométrica 

que deverá ser enquadrada nos limites da faixa especificada, em função do tipo 

de tráfego; 

 Escolha das temperaturas de mistura e compactação, a partir da curva 

viscosidade temperatura do ligante escolhido; 

 Adoção de teores de asfalto para os diferentes grupos de corpos de prova a 

serem moldados. Cada grupo deverá ter, no mínimo, três corpos de prova. 

 

O objetivo do método consiste em determinar-se o teor ótimo de asfalto que deverá ser 

adicionado à mistura de agregados (que respeita a faixa granulométrica pré-fixada), a 

fim de que sejam satisfeitas as seguintes condições, conforme prescrito na Especificação 

de Serviço do DNIT (DNER-ES 031 2004). 

 

4 RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A incorporação de borracha, através do processo seco, melhora as características de 

resistência à fadiga e ao trincamento térmico, devido à menor sensibilidade a variações 

de temperatura. O efeito do tempo de digestão mostrou-se altamente relevante no 

comportamento das misturas. As medidas de macrotextura in situ indicaram que o 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

241 
 

revestimento tipo borracha-agregado possui características funcionais melhores que as 

do trecho comparativo em concreto asfáltico convencional. Ficou evidente a existência 

de viabilidade técnica para a execução de revestimentos com a utilização de borracha 

reciclada. 

 

5  RESULTADOS ESPERADOS 

 

Com este projeto, espera-se que seja possível fazer a incorporação de borracha de pneus 

em ligantes asfálticos para a utilização em obras de pavimentação, como uma 

alternativa para solucionar o grave problema ambiental não somente em Montes Claros, 

mas, também, em todo Brasil. Espera-se, também, que os conhecimentos adquiridos 

possam fortalecer a formação dos acadêmicos e despertar a real vocação para a pesquisa 

científica. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

A utilização da borracha como agregado no concreto betuminoso quente é um material 

que ainda precisa ser muito estudado, pois o benefício de sua adição a mistura ainda é 

muito limitado, com uma concentração média de 3% no processo seco. Mas, muito já se 

tem em relação ao concreto betuminoso comum sem adição de borracha, como melhora 

das características de resistência à fadiga e ao trincamento térmico, devido à menor 

sensibilidade a variações de temperatura. 
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Objetivo. Quando ondas ultrassônicas percorrem um material, elas são capazes de 

trazer diversas informações sobre sua integridade estrutural. Entretanto, valores de 

ondas ultrassônicas aliados a medidas de densidade podem fornecer dados referentes ao 

comportamento mecânico do material investigado. Nesse sentido, o objetivo deste 

estudo é investigar as propriedades mecânicas de um aço ferrítico degradado por longos 

períodos de tratamento térmico. Metodologia. Neste trabalho, foram utilizadas amostras 

cúbicas de aço ferrítico, as quais foram fornecidas pelo Centro de Pesquisa da Petrobras 

- CENPES. As amostras foram removidas de um tubo de aço ferrítico que fazia parte da 

estrutura interna de uma caldeira a vapor. A densidade aparente das amostras foi 

determinada através do princípio de Arquimedes. Para a determinação da dureza, foi 

utilizado um microdurometro com penetrador Vickers e carga de 25gf. Em seguida, 

foram realizadas microscopias de varreduras nas superfícies das amostras com feixes de 

elétrons secundários e tensão de aceleração igual a 25 kV. As constantes elásticas C11 e 

C44 foram determinadas com a técnica de Espectroscopia de Ressonância Ultrassônica – 

ERU. Depois disso, as propriedades mecânicas foram estimadas através de relações 

matemáticas entre as velocidades de propagação e as medidas de densidade. Os valores 

encontrados foram comparados com os valores da literatura para os aços ferríticos. 

Resultados. Como resultado, foi possível verificar que os valores estimados das 

propriedades mecânicas foram muito próximos daqueles relatados na literatura. 

Conclusão. Os resultados deste estudo permitiram concluir que, através da propagação 

de ondas ultrassônicas de modo longitudinal e transversal e valores de densidades, é 

possível avaliar a dureza e o módulo de elasticidade e outras propriedades mecânicas de 

aços submetidos a elevadas temperaturas de trabalho. 
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Objetivo. Sabe-se que a coloração amarelada do quartzo citrino pode ser obtida a partir 

do tratamento térmico da ametista. Contudo, alguns estudos relatam que esses cristais 

podem perder sua coloração, quando expostos ao sol ou à radiação ultravioleta (UV). 

Nesse sentido, o objetivo deste estudo é verificar a descoloração de cristais de ametistas 

e de quartzo citrino produzidos artificialmente, por meio de fotodecaimento. 

Metodologia. Para verificar a descoloração por fotodecaimento, foram utilizadas três 

amostras de ametista e três amostras de quartzo citrino, obtidos a partir de tratamento 

térmico de ametistas. As amostras de ametistas são procedentes de Brejinho das 

Ametistas, distrito localizado ao sul da Bahia. Três pares de amostras foram formados 

contendo uma ametista e um quartzo citrino. Um par de amostras foi exposto ao sol, no 

período das 12h às 15h, totalizando aproximadamente 50 horas de exposição. Outro par 

de amostras foi exposto à radiação UV proveniente de uma lâmpada com comprimento 

de onda igual a 354 nm. Para provocar uma descoloração de forma mais severa, o 

último par de amostras foi submetido à exposição solar, seguido de exposição aos raios 

UV. As amostras foram fotografadas com câmera digital, antes e após cada etapa de 

exposição. Os resultados obtidos entre as etapas foram comparados e discutidos. 

Resultados. Como resultado, foi possível constatar a influência dos diferentes 

comprimentos de onda contidos na radiação solar, quando comparados àqueles 

provenientes de uma lâmpada de UV. Conclusão. Os resultados mostraram a 

viabilidade de obtenção do quartzo citrino a partir das ametistas de Brejinho, não sendo 

constatado alto grau de descoloração por fotodecaimento nas amostras.   
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Objetivo. Motivado pelo crescente desenvolvimento da cidade de Montes Claros, o 

qual tem impulsionado um expressivo número de obras de construção civil, este 

trabalho tem como objetivo avaliar as propriedades mecânicas dos blocos cerâmicos de 

vedação comercializados na cidade. Metodologia. Para caracterizar os blocos cerâmicos 

empregados na cidade, foi realizada uma amostragem em três olarias. Inicialmente, 

foram realizados ensaios de análise visual, desvios de esquadro, planeza das faces e 

espessura das paredes, sendo aferidas a forma e as dimensões. Para efeito comparativo, 

a morfologia na superfície dos blocos foi investigada com microscopia óptica. O 

percentual de absorção foi medido através da diferença entre os valores de peso seco e 

peso úmido. A resistência à compressão foi avaliada através do ensaio de compressão 

simples. Os ensaios foram realizados nos laboratórios de empresa TopSoil Consultoria, 

localizada no Distrito Industrial da cidade de Montes Claros. Resultados. Como 

resultado, foi possível constatar entre os blocos, uma notável diferença de textura e de 

trincas superficiais. Os lotes com menor número de trincas apresentaram os melhores 

resultados dimensionais. Os ensaios de absorção indicam índices dentro das 

recomendações normativas. Entretanto, os valores de resistência à compressão estão 

abaixo do recomendado pela norma. Conclusão. Os resultados mostram a necessidade 

de melhoria na qualidade dos blocos cerâmicos comercializados na cidade de Montes 

Claros.   
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INTRODUÇÃO: Atualmente, as empresas vivem em constantes esforços de mudanças 

que mobilizam pessoas, no entanto, ações sobre as condições de trabalho raramente 

recebem investimento específico. Este fato fragiliza as pessoas e compromete os 

projetos da empresa, em termos de continuidade, de otimização das metas e o processo 

produtivo. As mudanças têm sido realizadas a curto prazo e muitas vezes com inovações 

que podem ser alavancadas para melhores condições de vida no trabalho 

(FRANÇA,1996). A ergonomia contribui para melhorar a eficiência, a confiabilidade e 

a qualidade das operações industriais. Isso pode ser feito por três principais vias: 

aperfeiçoamento do sistema homem-máquina-ambiente, organização do trabalho e 

melhoria das condições de trabalho (IIDA, 2005). A ergonomia, como qualquer outra 

atividade, está relacionada com o setor produtivo e só será aceita se for capaz de 

comprovar que é economicamente viável, apresentando uma relação custo/benefício 

favorável. 

OBJETIVO: Apresentar propostas ergonômicas que proporcionem melhorias nas 

condições do trabalho e seus custos associados à produtividade. Identificar os impactos 

nos custos financeiros devido às perdas e ganhos vinculados às condições ergonômicas 

do trabalho. 

METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa de campo com caráter qualitativo e 

descritivo, utilizando as teorias das representações empresariais. 

CONCLUSÕES: Neste projeto de pesquisa, podemos observar a grande importância da 

ergonomia, que passa por diversas mudanças que mobilizam os demais funcionários as 

melhorias no seu ambiente de trabalho. Com isso, trazem grandes avanços, como 

redução de custo, aumento na produtividade e qualidade dos produtos oferecidos pela 

empresa.  
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INTRODUÇÃO:  O cenário competitivo exige a melhoria contínua dos processos. Isso 

implica na redução de variabilidade. Neste sentido, a utilização do Controle Estatístico 

do Processo (CEP) tem-se mostrado uma alternativa efetiva. A pesquisa em questão 

apresenta uma abordagem para a implantação do CEP em uma empresa em que o 

departamento de utilidades em geral está apresentando muitas variações de temperatura 

em seus processos, desviando-se do Set Point e de seus limites especificados. A 

abordagem proposta é aplicar uma metodologia utilizando as ferramentas gráficas de 

estatísticas para analisar, controlar e reduzir a variação do processo. Dessa maneira, será 

possível atender às necessidades dos clientes internos. Com a aplicação desta 

metodologia, podemos atender aos requisitos para a melhoria da empresa. 

METODOLOGIA: Foi aplicada metodologia utilizando as ferramentas gráficas de 

estatísticas para analisar, controlar e reduzir a variação do processo, como as 

ferramentas do CEP que contemplam o uso de histogramas, listas de verificação, gráfico 

de pareto, diagrama de causa e efeito, diagrama de dispersão e gráficos de controle. 

Cada uma das ferramentas é utilizada com o objetivo de analisar o processo sob o ponto 

de vista de identificar a causa de sua variabilidade, buscando evidências a partir de 

resultados obtidos após o uso adequado de cada uma delas. Plano de ação utilizando o 

método DMAIC e programa MINITAB para a avaliação dos dados. 

RESULTADOS: Após a verificação dos dados, foi detectado que o equipamento estava 

trabalhando em baixa capacidade, pois conforme dados do fabricante. Através das 

informações sugeridas pelo fabricante foi feito um teste de desempenho no equipamento 

aumentando a sua capacidade para que a mesma conseguisse atingir os valores de 

temperatura ideal para atender ao processo. 
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CONCLUSÃO: Este estudo de caso apresentou as etapas desenvolvidas durante a 

implantação do CEP no departamento de utilidades de uma empresa que fabrica 

Insulina. As melhorias implantadas forneceram subsídios para justificar o desempenho 

do processo.  
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Objetivo: Este trabalho visa analisar comparativamente os grafismos rupestres 

encontrados no Sítio Arqueológico do Extrema, em Grão Mogol/MG, e os do Parque 

Estadual da Lapa Grande, em Montes Claros/MG. Sabendo-se que ambos pertencem à 

Tradição Planalto, o nosso estudo buscará detectar referências que apontem 

semelhanças entre esses povos que habitavam a mesorregião do Norte de Minas Gerais 

e a possibilidade de migração entre esses locais. Metodologia: Após fotografarmos, em 

alta resolução, os grafismos rupestres do Sítio Arqueológico do Extrema e Parque 

Estadual da Lapa Grande, os catalogamos estabelecendo as unidades descritivas, as 

técnicas, as cores aplicadas, a tradição cultural e o estilo (Tradição Planalto). Após 

catalogação e agrupamento, comparamos os registros encontrados em ambos os locais 

que possibilitaram determinar alguns pontos comuns. Em seguida, iniciamos o estudo 

semiótico com base em referências bibliográficas linguísticas e estudos publicados 

sobre interpretação de grafismos rupestres na região. Resultados: Verificamos uma 

grande semelhança entre os traços, símbolos e cores de ambas as localidades. 

Identificamos uma grande quantidade de grafismos zoomorfos, com registros de 

cervídeos, peixes, tartarugas e pacas. Há também registros gráficos (pontilhados e traços 

filiformes) que indicam o rastro e/ou pegadas de animais. Os antropomorfos estão 

presentes em painéis, sempre próximos aos zoomorfos (rituais de caça). Todos os 

registros encontrados são monocromáticos (tons de vermelho). Ambos os locais 

apresentam superposição de grafismos, além de estarem sofrendo a ação do tempo que 

deteriora partes de rochas comprometendo alguns registros. Conclusões: Após uma 

discussão sobre os conceitos e noções teóricas que orientam a pesquisa, abordamos os 
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grafismos dando relevo aos conjuntos estilísticos internos da Tradição Planalto. 

Considerando as concepções estéticas peculiares a cada conjunto e a estética final dos 

painéis, percebemos certa interação entre esses. Por se tratar de regiões distantes 

aproximadamente 100 km (linha reta via Serra do Espinhaço), as referências 

encontradas nessas localidades são muito próximas, não excluindo a possibilidade de 

migração entre esses povos primitivos. Os animais traçados são comumente encontrados 

nessas regiões até os dias de hoje. Os registros demonstram a intenção do homem 

primitivo em preservar suas tradições e memória com registros de rituais de caça, 

religiosos, que são facilmente identificados.  
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Introduction: The NO is classified as a messenger molecule in several biological 

processes, however there is a problem with their accumulation in the body. The 

overproduction is an important factor in diseases such as diabetes, arthritis, epilepsy and 

septic shock. So the main concern of the study involving NO is the search for complex 

systems capable of transporting and releasing NO in a reversible. To this end ruthenium 

complexes has shown very promising. Objetctive: Is to have an idea about the nature of 

Ru-NO bond, in [Ru(Imidazole)(PPIX)(L)]q complexes, where L=NO+, NO and NO-, 

PPIX= Protoporphyrin IX,  understanding how PPIX and Imidazole ligands influence 

their electronic structure by the various forms of interaction between NO and the metal 

center (Figure 1). 

 

 

 

 

 

                   

         GS                                                   MS1                                                      MS2 

 

Figure 1 - Ground State (GS), Metastable States (MS1) and (MS2) 

Methodology: For the geometries and harmonic frequencies of the complexes have 

been calculated at DFT level of theory by using the B3LYP exchange-correlation 

functional and SBKJC VDZ ECP for the Ru and 6-31G(d) basis set for the atoms of C, 

N, O and H. The nature of the Ru-NO has been investigated by means of the energy 
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decomposition analysis (EDA) calculated at B3LYP/TZP level of theory, employing the 

ZORA approximation for atom Ru. Results and Conclusions: For example for L=NO+, 

the results EDA indicate that the energy interaction values, Eint, is much more negative 

for GS e MS2 than for MS1, following the same trend for electrostatic interactions, 

Eelstat and orbital interactions Eorb. Also, Eorb, are always more negative than others 

terms, showing a strong covalent character contribution in the nature of chemical 

binding of these compounds.  Details in the presentation. Reference: Aguilar, C. M.; 

Rocha, W. R.; Inorganica Chimica Acta, 2013, 408, 18-26. 
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Objetivo. A Termoluminescência (TL) e a Luminescência Opticamente Estimulada 

(LOE) são atualmente as principais técnicas dosimétricas utilizadas para datação de 

artefatos históricos, sendo ainda aplicadas nas diversas áreas da física médica, 

dosimetria espacial e dosimetria individual. Tendo em vista a potencialidade dessas 

técnicas e as grandes ocorrências de pinturas rupestres no norte de Minas Gerais, o 

objetivo desse estudo é divulgar a viabilidade das técnicas TL e LOE para datação das 

pinturas rupestres cobertas por calcita. Metodologia. Para demostrar a viabilidade das 

técnicas TL e LOE, amostras de fluorita coletadas nos estados de Santa Catarina e Rio 

Grande do Norte foram expostas a diferentes doses de radiação gama (entre 10 e 100 

mGy), utilizando uma fonte de Césio 137. Em seguida, as amostras foram lidas em um 

equipamento TL da marca Harshaw-Bicron e em uma leitora LOE-DOIN-L002, 

construída no laboratório de dosimetria da UFPE. A partir das curvas de intensidade TL 

e LOE, foram tentadas correlações entre os valores de intensidade e dose. Resultados. 

Como resultado, foi possível constatar que as curvas de calibração apresentaram fator 

R2 > 0,95 para ambas as técnicas. Conclusão. Os resultados mostraram a viabilidade 

das técnicas TL e LOE para datação das pinturas rupestres do norte de Minas Gerais. 

Referencias:  Mahesh, K., Weng P. S., Furetta C. Thermoluminescence in Solids and 

its Applications. Nuclear Technology Publishing, England, 1989, 306p. 

Mckeever, S. W. S. Thermoluminescence of solids. Cambridge Univ. Press, 1985, 376 p. 
- Wintle AG. Luminescence dating: laboratory procedures and protocols. Radiation 
Measurements. 1997; 27(5-6):769-817. 
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Historicamente, a mulher sempre esteve subordinada às vontades de uma sociedade 
patriarcal, arraigada em preceitos que subjugaram sua identidade. Sua posição 
discrepante em relação ao homem obstaculizou o exercício de direitos, oprimiu sua 
liberdade e deixou como herança marcas profundas, que não cessaram mesmo com o 
passar dos anos. A Constituição Federal de 1988, como maneira de garantir a isonomia 
nas questões de gênero, desempenha um papel primordial na construção da dignidade 
individual, sendo um marco regulatório na afirmação dos direitos da mulher. Entretanto, 
ela não foi apta a sanar as mazelas às quais a mulher foi submetida ao longo da história, 
sendo necessária a criação da Lei Maria da Penha para solucionar tais problemas. O 
presente trabalho tem como objetivo abordar a natureza da violência contra a mulher 
como processo construído socialmente, a partir da constituição e naturalização das 
desigualdades entre os gêneros, frente ao paradigma de afirmação dos direitos humanos 
e fundamentais. Analisa, através da metodologia dedutiva por meio de pesquisas 
bibliográficas, legislativas e de periódicos a aplicação da Lei Maria da Penha, tendo 
como resultados a análise de sua evolução, identificando os aspectos que dialogam com 
a sua eficácia através de posicionamentos divergentes, especialmente observando a 
jurisprudência contemporânea. Nesse diapasão, conclui-se que a Lei 11.430/06 
proporcionou ampliação à defesa dos direitos femininos no âmbito doméstico 
principalmente no que respeita às vicissitudes empregadas na construção da proteção 
em âmbito processual, quando da expansão das medidas protetivas de urgência.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Sendo o direito à moradia reconhecido como um direito social (art 6º da CRFB/88), e a 

casa, o asilo inviolável do indivíduo (art 5º XI), depreende-se quão importante é o 

instituto jurídico do bem de família. Regulado pelo Código Civil de 2002, nos seus 

artigos 1.711 a 1.722 e pela Leinº 8.009/90, tem como objetivo a proteção da habitação 

da família. Dentre suas principais características, destaca-se a instituição da 

impenhorabilidade desse bem, visando atribuir um mínimo de proteção ao devedor e sua 

família. Impende mencionar que essa impenhorabilidade, ora tratada, pode ser 

relativizada, pois o artigo 3º da referida lei permite, dentre outras hipóteses, que o bem 

seja penhorado para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições 

devidas em função do imóvel familiar. Cumpre-nos salientar, entretanto, que a 

possibilidade de penhorar o bem para o pagamento do IPTU encontra limites no artigo 

150, IV da CRFB/88, que proíbe ao Estado utilizar tributo com efeito de confisco, ou 

seja, não é possível admitir que o Estado retire ou comprometa a existência digna da 

pessoa física ou prática profissional lícita. Eis a pertinência do que afirma Sabbag 

(2013, p.240) “o tributo é inexorável, entretanto, o poder de tributar não pode se mostrar 

como um poder de destruir ou de aniquilar o patrimônio do particular” 

 

Há de se ratificar a proibição constitucional de que o Estado possa, no seu afâ de 

arrecadar, se apropriar injustamente do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes 

comprometendo sua existência digna. Conforme leciona Pezzi (2011, p. 137) “, (...) o 
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poder de tributar é o poder de conservar, de manter, conciliando as necessidades do 

Estado com os direitos assegurados ao indivíduo”. 

 

Nessa perspectiva, e de acordo com o princípio da vedação ao confisco, propõe-se a 

seguinte análise: Se a moradia é direito constitucional fundamental do indivíduo, 

poderia uma norma infraconstitucional estabelecer hipóteses de perda deste direito?  

 

Nesse limiar, o presente estudo tem por objetivo averiguar se a exceção da 

impenhorabilidade do bem de família para o pagamento de IPTU representaria um 

desrespeito ao princípio da vedação ao confisco, previsto na Constituição Federal. 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizar-se-á de uma interpretação sistemática 

integrada de normas, princípios e valores jurídicos – além de doutrina e jurisprudência.  

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

De acordo com o artigo 6º da Constituição Federal de 88  

 
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 

 

Nas lições de Dias (2013, p. 627), “o direito a moradia é considerado um dos direitos da 

personalidade inerente à pessoa humana, quer como pressuposto do direito à integridade 

física, quer como elemento da estrutura moral da pessoa.” Sendo a moradia um direito 

social fundamental, a possibilidade de penhorar-se o imóvel de domicílio do casal ou 

entidade familiar, mesmo que unipessoal – não parece condizer com a fundamentalidade 

do direito à moradia. Dias, apud Sérgio Inglesias Nunes de Souza (2011, p. 627), 

assinala que: 

 
A moradia é tutelada como objeto de direito, tratando-se de um direito 
subjetivo, representando um poder da vontade e que implica no dever jurídico 
de respeito daquele mesmo poder por parte dos outros.  

 

Para dar efetividade ao comando constitucional, a lei cria mecanismos mais eficazes em 

defesa da entidade familiar. Daí a instituição do bem de família, que segundo Dias 
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(2013, p. 627), “gera a impenhorabilidade de um bem determinado e se transforma em 

verdadeiro patrimônio, num sentido protetivo do núcleo familiar.” O instituto jurídico 

do bem de família está regulado pelo CC/02, nos seus artigos 1.711 a 1.722, e pela da 

impenhorabilidade do bem de família - Lei 8.009/90.Bem de família, segundo Paulo 

Lobô (2011, p. 397): 

 
é o imóvel destinado à moradia da família do devedor, com os bens movéis  
que o guarnecem, que não pode ser objeto de penhora judicial para 
pagamento de dívida. Tem por objetivo proteger os membros da família que 
nele vivem da constrição decorrente da responsabilidade patrimonial, que 
todos os bens econômicos do devedor ficam submetidos, os quais, na 
execução, podem ser judicialmente alienados a terceiros ou adjudicados ao 
credor. O bem ou os bens que integram o bem de família ficam afetados à 
finalidade de proteção da entidade familiar.  

 

Conclui-se, pelo exposto, que a moradia onde vivem os membros da família, que esteja 

sob a titularidade de domínio de um deles, não pode ser subtraída deles para garantia de 

dívidas. De acordo com o artigo 1º da Lei 8.009/90: 

 
 O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é 
impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, 
fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos 
pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas 
hipóteses previstas nesta lei. 

 

Cumpre-nos salientar que tal impenhorabilidade encontra respaldo no artigo 648 do 

Código de Processo Civil, o qual dispõe: 

 
Art. 649 - São absolutamente impenhoráveis: 
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à 
execução; 
II - os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência 
do executado, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades 
comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 

 

Obsta salientar, por oportuno, que há uma relativização desta impenhorabilidade, ou 

seja, há casos em que a própria lei põe a salvo a penhorabilidade deste bem de família, 

como, por exemplo, para o pagamento de IPTU. Nas palavras de Machado (2014, 

p.399), “O IPTU- Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana- regulado 

pelo artigo 32 e seguintes do Código Tributário Nacional e pelo artigo 156, I, da CF/88, 

é da competência dos Municípios, e o seu objetivo principal, segundo Hugo de Brito, “é 

a obtenção de recursos financeiros para os Municípios.” Explanações feitas, depreende-
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se que o bem de família é impenhorável, sendo que a lei expressamente prevê exceções. 

Nesse contexto, e consoante Sabbag (2013), há um paradoxo entre o legislador 

constituinte que tutela a propriedade privada e ao mesmo tempo a desprotege frente à 

tributação. Ainda segundo Sabbag (2013, p. 233): 

 
É da essência do texto constitucional que a carga tributária seja aceitável, 
razão porque o legislador houve por bem regrar o poder de tributar com as 
conhecidas limitações principiológicas a este poder, destacando-se, 
sobretudo, o postulado constitucional que veda o tributo com efeito 
confiscatório.  

  

Visando proteger os contribuintes, o princípio do não confisco ou da vedação ao 

confisco, busca impedir que o Estado, ao tributar, seja irrazoável e não considere a 

capacidade contributiva do cidadão e que comprometa sua existência digna ou prática 

profissional lícita. Assim, toda vez que se retirar a existência digna da pessoa física, o 

Estado estará agindo de maneira confiscatória, o que é proibido. Sobre a questão, aduz 

Carneiro (2010, p.377) que: 

 
Nesse sentido, garante que o poder estatal de tributar deva conviver lado a 
lado com o direito de propriedade do cidadão, assegurando limites para a 
exação fiscal, limitada, dentre outras, pela garantia fundamental da 
propriedade constitucionalmente assegurada ao contribuinte. 

  

Nesse sentido, esclarece Ives Gandra da Silva Martins, apud Sabbag  ( 2013, p. 238), 

“no momento em que a tributação subtrai do contribuinte a capacidade de se sustentar e 

de desenvolver, afetando a garantia de atendimento às suas necessidades essenciais, 

tem-se o confisco”  

 

Posto isso, e lembrando que a imposição do IPTU justifica-se para a obtenção de 

recursos financeiros para os Municípios, parece ser inconstitucional retirar da família 

sua única moradia para o pagamento de tributo, ressaltando, por oportuno, que muitas 

vezes, o retorno de melhorias por parte do Estado é quase imperceptível, o que gera 

ainda mais indignação. Afinal, como diz Álvaro Villaça (2012, p. 242), a violação do lar 

é a quebra da última proteção humana, o aniquilamento de uma família é a incineração 

do próprio amor: amor da casa, amor da rua, amor de um semelhante por outro, em uma 

palavra: amor. 

 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

259 
 

Apesar da supremacia do interesse público sobre o individual, a Constituição Federal 

garante, como supracitado, o direito à propriedade e à moradia - ambos como direitos 

fundamentais do indivíduo - e estabelece como metas a erradicação da pobreza e 

marginalização social, na construção de uma sociedade justa e solidária fundamentada na 

dignidade da pessoa humana. Sendo assim, permitir que seja possível a penhorabilidade 

do bem de família, em favor do Estado, torna-se, irremediavelmente, inconstitucional. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Em face do raciocínio expendido, é necessário reconhecer a impossibilidade de 

penhorar o único imóvel, não apenas para a da família, mas também como forma de  

zelar pela própria ordem jurídica a que se condiciona a Constituição. 

 

Impende mencionar o artigo 3º, incisos I, III e IV da CF/88, que traz como objetivos da 

República Federativa do Brasil, a missão de construir uma sociedade justa e solidária, 

erradicar a pobreza, a marginalização e a desigualdade social, e, acima de tudo, promover 

o bem de todos. Dessa forma, e levando em consideração que um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil é, justamente, a dignidade da pessoa humana, o que, diga-

se, é absolutamente incompatível com a perda de sua moradia. Nesse sentido, posiciona-

se o voto do ministro Celso de Mello, do STF, relator do RE nº374.981/RS 

 
“(...) A prerrogativa institucional de tributar, que o ordenamento positivo 
reconhece ao Estado, não lhe outorga o poder de suprimir (ou de inviabilizar) 
direito de caráter fundamental, constitucionalmente assegurado ao 
contribuinte, pois este, dispõe, nos termos da Própria Carta Política, de um 
sistema de proteção destinado a ampará-lo contra eventuais excessos 
cometidos pelo poder tributante ou, ainda, contra exigências irrazoáveis 
veiculadas em diplomas normativos por este editados. (...)” 

 

A esse respeito, Eduardo Sabbag (2013, p. 240) pondera, “caso a tributação se furte da 

preservação do direito de propriedade, deixando de lubrificá-lo, viabilizá-lo e construí-lo, 

patente estará o cenário do confisco”. Ressalta-se, porém, apesar de todas as defesas 

acima elencadas, que os tribunais superiores têm entendido que “ A penhorabilidade por 

despesas provenientes de imposto, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em 

função do imóvel familiar têm assento exatamente no referido dispositivo, como se colhe 

nos seguintes precedentes: no STF, RE 439.003/SP, Rel. Min. EROS GRAU, 06.02.2007; 

no STJ e REsp. 160.928/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJU 25.06.01”. 
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A questão ainda não foi suscitada de forma direta pelos tribunais principalmente à luz 

do princípio constitucional da vedação ao confisco. Portanto, conclui-se, com o presente 

trabalho, que a exceção da impenhorabilidade do bem de família para o pagamento de 

IPTU afigura-se um desrespeito ao princípio da vedação ao confisco, pois, permitir a 

perda do único imóvel da família para o pagamento de tributo, é desrespeitar a ordem 

jurídica, uma vez que o direito à moradia apresenta-se como direito social e 

fundamental e, por isso, não pode ser negligenciado por lei infraconstitucional. 
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O legislador constituinte elencou uma série de normas imunizantes carregadas de 

valores axiológicos que visam proteger os setores políticos, religiosos, sociais e 

culturais do país. O direito então passa a ser um importante instrumento indutor de 

comportamentos que permitem que, por exemplo, manifestações culturais sejam 

incentivadas em face de outras formas de proteção do patrimônio cultural e artístico do 

país. Nesse sentido, encontram-se as imunidades tributárias entendidas como dispensas 

constitucionais do pagamento de tributos. Dentre as imunidades previstas na 

Constituição Federal, encontra-se a imunidade musical, objeto de análise do presente 

trabalho. A recente Emenda constitucional nº 75/2013 passou a conferir imunidade 

tributária aos fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo 

obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas 

por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os 

contenham, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser 

(art. 150, VI, e, da CRFB/88). Mal foi aprovada a imunidade musical já é alvo de 

grandes debates. Utilizando (metodologia) o método dedutivo e pesquisa bibliográfica, 

este trabalho tem como objetivo analisar se essa norma, ao mencionar somente autores 

brasileiros, não estaria afrontando o direito do cidadão em ter acesso às obras 

estrangeiras. A norma em estudo faz menção à proteção somente a “autores brasileiros 

e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros”, o que confronta diretamente o 

que dispõe os direitos fundamentais, no artigo 5º, caput, da CRFB/88, que estende a 

igualdade de direitos “aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País”, com base 

no princípio da dignidade humana imperativo na sociedade brasileira. Conforme leciona 

Mendes e Branco (2014, p.173), “o respeito devido à dignidade de todos os homens não 
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se excepciona pelo fator meramente circunstancial da nacionalidade”, acrescentando 

que os direitos de ordem individual se estendem a todos. A norma quis equiparar os 

brasileiros aos estrangeiros que aqui residem, de forma que todos estão amparados pelas 

imunidades previstas no artigo 150, VI, e da CRFB/88, utilizando-se, para tanto, da 

interpretação extensiva e analógica das normas constitucionais. Portanto, limitar essa 

imunidade somente aos brasileiros estaria ferindo a própria norma internacional que 

garante a todos o acesso à cultura e à informação como base do direito humano, que 

deve ser obedecido pelo Brasil por ser signatário do Pacto de San José da Costa Rica 

(Convenção Americana de Direitos Humanos). Por ora, conclui-se que a imunidade 

musical deve ser também direcionada aos estrangeiros, visto que não se pode valorar 

apenas o acesso às obras de artistas brasileiros e ignorar a influência de outras culturas, 

o que poderia evidenciar uma verdadeira xenofobia e uma ameaça à diversidade 

cultural. Espera-se (resultados) que o Supremo Tribunal Federal (STF) possa analisar 

flagrante inconstitucionalidade, estendendo tal benesse às obras e culturas de outros 

povos. 
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A PROTEÇÃO TERRITORIAL DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO 

ESTADO BRASILEIRO E A CONVENÇÃO N.° 169 DA ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO - OIT 

 

REINALDO SILVA PIMENTEL SANTOS1 
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Buscou-se, no presente trabalho, analisar a evolução do estado brasileiro quanto à 

proteção territorial das comunidades tradicionais negras. Tem-se como objetivo da 

pesquisa a verificação da observância do estado brasileiro quanto às disposições 

internacionais protetivas de direitos territoriais das comunidades tradicionais. 

Especificamente, analisou-se a proteção das comunidades tradicionais negras, nomeadas 

pelo estado brasileiro como comunidades quilombolas, perante as disposições da 

Convenção n.° 169 da Organização Internacional do Trabalho. Quanto à metodologia, 

foi realizada uma pesquisa bibliográfica e documental, a partir de fontes primárias e 

secundárias. Como método de abordagem, foi proposta a utilização da perspectiva 

hipotético-dedutiva e, como procedimento, utilizou-se do método monográfico. Os 

resultados são dispostos em três diferentes perspectivas, considerando a função 

executiva, legislativa e jurisdicional do estado brasileiro. Observou-se que o Brasil 

ratificou a Convenção n.° 169, obrigando-se a seguir os dispositivos normativos 

propostos. Entretanto, as medidas adotadas pelo Estado em suas funções não coadunam 

com a normativa internacional ratificada. Nesse sentido, destacaram-se falhas na função 

executiva quanto à proteção territorial das comunidades. O procedimento de 

desapropriação de terras em favor dos quilombolas é diretamente prejudicado pela 

ineficiência das políticas públicas propostas pelo Estado. Assim, cerca de 10% das 

comunidades existentes receberam o título de suas terras, através da necessária 

desapropriação de eventuais proprietários. Em determinadas unidades da federação, a 

porcentagem aproxima-se de 2%. Nesse sentido, apresenta-se como conclusão a 

inobservância pelo Estado brasileiro da Convenção n.º 169/OIT, além de um 

significativo prejuízo ao desenvolvimento das comunidades perante os conflitos 

referentes à propriedade das terras. 
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ACESSO À JUSTIÇA E PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO JUDICIAL 

 

DILSON DE QUADROS GODINHO NETO1; LEANDRO GABRIEL MOURA 

TEIXEIRA MOTA2 

 

Com a promulgação da Constituição da República de 1988, o cidadão brasileiro passou 

a ter seus direitos fundamentais escritos em um texto normativo, o qual, além de 

sistematizar as garantias, deveres e direitos, propiciou sua efetivação. Um dos principais 

direitos outorgados ao cidadão foi o de acesso à justiça, acesso este não só no sentido 

formal, mas, também, no sentido material. Foram disponibilizados mecanismos para 

que o cidadão efetivamente conseguisse ajuizar uma ação e obtivesse um provimento 

judicial – exemplos disso são os Juizados Especiais; porém o processo em si não está 

disponível ao cidadão, por ser inteiramente técnico e burocrático. O juiz, os promotores 

de justiça e os próprios advogados são os únicos atores do procedimento judicial. A 

parte, aquela que verdadeiramente possui o interesse em resolver a sua questão jurídica, 

é um mero espectador; não participa do procedimento por inteiro – no máximo é 

colhido o seu depoimento pessoal na fase de instrução. Muitas vezes recebe a 

notícia/informação de que seu processo chegou ao fim e que o provimento lhe foi 

favorável, porém não se sente vencedora ou conquistadora, pois não participou da 

construção da decisão. O presente trabalho tem por objetivo verificar se o acesso à 

justiça deve ser apenas no seu sentido formal (possibilidade de obter um provimento 

judicial) ou se o cidadão deve também participar de forma ativa do seu processo, 

mesmo sendo esse processo técnico e burocrático. A metodologia utilizada foi a revisão 

bibliográfica. O resultado parcial aponta para que a parte participe mais de seus 

processos, pois assim construirá sua decisão de forma justa e democrática, sem que 

sejam necessários intérpretes ou intermediadores. Concluiu-se, que em um processo 

judicial, o qual a parte tenha uma efetiva participação, a decisão é mais aceita e justa, 

sem que haja uma insurreição ou desdém pelo exercício judicial. 
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ACESSO À JUSTIÇA FORMAL 

 

ANTÔNIO MARIA E SILVA1; NOÊMIA COUTINHO PEREIRA LOPES1 
 

1Faculdades Santo Agostinho 

 

OBJETIVO: O acesso à Justiça é um assunto extremamente questionado, quanto à sua 

efetividade. A Justiça Formal não tem alcançado a todos. Devido a fatores relacionados 

à estrutura do judiciário e a questões sociais, econômicas e culturais, os tribunais 

formais se encontram cada vez mais distantes dos indivíduos. Tal situação viola o artigo 

5º, XXXV da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O objetivo deste 

estudo é compreender os fatores estruturais do judiciário e os obstáculos sociais que 

impedem o acesso do indivíduo à Justiça Formal e apresentar possíveis soluções para 

esse problema. MÉTODO: Estudo embasado na Teoria do Direito Fático, defendida 

pelo Sociólogo Eugen Ehrlich e nas críticas do Sociólogo Boaventura de Sousa Santos, 

no que tange à estrutura do judiciário e nos obstáculos impostos pela sociedade, que 

contribuem para o afastamento do indivíduo aos tribunais formais. Além disso, foi 

levada em consideração a importância da participação do acadêmico do curso de 

Direito, enquanto instrumento de auxílio para o acesso à Justiça. RESULTADO: No 

que toca à estrutura judiciária, o problema se divide em dois focos: o primeiro diz 

respeito à questão do abarrotamento dos tribunais; o segundo ponto está relacionado 

com a parcialidade velada presente nas decisões judiciais. Quanto à sociedade, o 

problema se dá devido a barreiras formadas por ela. Tais obstruções se encontram na 

esfera social, cultural e econômica, provocando afastamento, temor e até mesmo 

desencanto dos indivíduos quanto à Justiça Estatuída. Através do Direito Fático, é 

possível amenizar o abarrotamento dos tribunais, permitindo que os conflitos mais 

simples possam ser resolvidos entre a sociedade e, que os conflitos complexos sejam 

resolvidos nos tribunais formais. Outro ponto a ser defendido diz respeito à contribuição 

do acadêmico de Direito. Esse pode contribuir de forma efetiva na implantação do 

Direito, seja Fático, seja Estatuído e permitir maior amplitude quanto ao acesso à Justiça 

para a sociedade. Através de programas de extensão e pesquisa, como os Núcleos de 

Programas Jurídicos, é possível que o acadêmico atue na prática, apresentando e 

instruindo a sociedade sobre seus direitos. CONCLUSÃO: Portanto, é possível 

modificar esse quadro, através do Direito Fático e projetos que permitam ao acadêmico 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

266 
 

de Direito a extensão e exteriorização do conhecimento adquirido no campus. Dessa 

forma, os problemas que impedem o acesso à Justiça poderiam ser pelo menos 

amenizados. 
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GERAIS SOB O ENFOQUE DOS DIREITOS HUMANOS 
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O objetivo principal deste artigo é discutir as políticas públicas relativas ao tráfico de 

pessoas no estado de Minas Gerais a partir da década de 80. Nesse sentido, durante o 

estudo, destacou-se o aparelhamento das autoridades mineiras na adoção de redes de 

enfrentamento ao tráfico. Ademais, será feita a abordagem dos direitos humanos com 

ênfase na questão do tráfico de pessoas que, por sua vez, é visto como um fato social 

normal.  

 

Para a abordagem da temática proposta utilizou-se pesquisa qualitativa e a metodologia 

da revisitação bibliográfica do assunto e na análise de arquivos e documentos públicos 

em sítios de órgãos oficiais. 

 

Numa concepção ocidental pós-moderna, toda pessoa é sujeito dos direitos humanos, 

sem qualquer distinção de sexo, raça, gênero, etnia, classe social ou nacionalidade, 

sendo todos livres e iguais perante a lei.  

 

Numa tradição jusnaturalista, os direitos humanos básicos e elementares são inerentes 

ao homem pela sua condição de ser humano. Para Piovesan (2013, p. 38), “trata-se 

essencialmente de um direito de proteção, marcado por uma lógica própria, e voltado à 

salvaguarda dos direitos dos seres humanos”. Tais direitos e as limitações frente ao 

poder estatal e oponível a terceiros, chamada de garantias fundamentais, mostram-se 

como meios politicamente postos, disponíveis de proteção e, consequente, efetivação 

dos direitos humanos.  
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O tráfico de pessoas é um ato atentatório contra a dignidade humana e é abastecido por 

uma rede ilegal criminosa em todo o mundo. O tráfico de pessoas é, pois, um desafio 

para os direitos humanos. 

 

Apesar das tentativas mundiais de combate à indústria do tráfico de pessoas, o cenário 

crescente de suas vítimas tem sido assustador. Conforme as estimativas da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) mais de 2,4 milhões de pessoas são vítimas desse 

crime a cada ano, com um faturamento de 32 bilhões de dólares. (NOGUEIRA; 

NOVAES; BIGNAMI, 2014) 

 

O tráfico de pessoas, expressão utilizada pelo “Protocolo Adicional à Convenção das 

Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, 

Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças”, 

denominado de “Protocolo de Palermo”, é definido pela Organização das Nações 

Unidas como: 

 
O recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento 
de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de 
coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação 
de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios 
para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra 
para fins de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da 
prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou 
serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão 
ou a remoção de órgãos. (DECRETO Nº 5.017/2004) 

 

O “Protocolo de Palermo” foi aprovado no Brasil por intermédio do decreto nº 5.017, de 

2004, e adotado com seus devidos ajustes, pela “Política Nacional de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas” que, por sua vez, foi aprovada pelo decreto nº 5.948, de 2006. 

Segundo ela, o consentimento da vítima é irrelevante em toda e qualquer situação no 

tráfico de pessoas. A “Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas” é 

materializada por meio de planos nacionais, tendo elaborado o “I Plano Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas”, em 2008, e o “II Plano Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas”, em 2013. Tais planos envolvem órgãos públicos 

e sociedade civil, com ações nos três eixos: prevenção ao tráfico de pessoas, 

atendimento às vítimas e repressão e responsabilização dos autores. 
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Nesse ínterim, destaca-se que o “Protocolo de Palermo” foi o primeiro instrumento 

jurídico internacional a abordar por completo o tráfico de pessoas e é a principal 

referência desse assunto no Brasil, sendo o responsável por tentar incentivar mudanças 

na legislação interna do país. Todavia, anos após a ratificação do Protocolo, o nosso 

cenário atual não é tão positivo, tendo em vista que a legislação brasileira não é 

suficiente e tampouco adequada para o combate e enfrentamento desse crime. 

 

Para Nogueira; Novaes; Bignami (2014), o tráfico de pessoas é o terceiro tipo de 

comércio ilícito mais lucrativo atualmente, perdendo apenas para o tráfico de drogas e o 

contrabando de armas. As três modalidades mais comuns de exploração do tráfico de 

pessoas no Brasil são: com finalidade de exploração sexual, exploração do trabalho e a 

destinada à remoção de órgãos.  

 

Em décadas passadas, embora fosse algo enraizado no país, o tráfico de pessoas não era 

um tema tão polêmico e nem despertava tanto a atenção dos brasileiros. As suas causas 

são diversificadas: a pobreza aliada à falta de conhecimento e informação da população, 

bem como a falta de empregos e oportunidades que, por sua vez, desperta o sonho por 

uma vida melhor. Além disso, fatores como a globalização, o crescimento das cidades, o 

aumento da população, a modernização nos transportes e a ambição exagerada pelo 

capitalismo e o acúmulo de riquezas contribuíram para o crescimento dos problemas 

sociais e, consequentemente, para o aumento do tráfico de pessoas. 

 

Trata-se de um fenômeno constitutivo da sociedade, o tráfico de pessoas é um fato 

social que possui como característica a normalidade. Nas palavras de Durkheim (2007, 

p. 58), “chamaremos normais os fatos que apresentam as formas mais gerais e daremos 

aos outros o nome de mórbitos ou patológicos”. Assim, segundo o autor, o fato social 

normal é aquele que beira a normalidade que, por sua vez, está ligada à generalidade 

encontrada em todas as sociedades ao longo dos anos. O crime é um fato social normal, 

pois é comum e geral e a sua inexistência seria considerada um fenômeno anormal. 

(DURKHEIM, 2007). 

 

Nesse sentido, o livro “Tráfico de Pessoas – uma abordagem para os direitos humanos”, 

da Secretaria Nacional de Justiça (SNJ), descreve esse fenômeno social:  
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O TSH – Tráfico de Seres Humanos é um atentado contra a humanidade, 
consubstanciado em uma agressão inominável aos direitos humanos, porque 
explora a pessoa, limita sua liberdade, despreza sua honra, afronta sua 
dignidade, ameaça e subtrai a sua vida. Trata-se de atividade criminosa 
complexa, transnacional, de baixos riscos e altos lucros, que se manifesta de 
maneiras diferentes em diversos pontos do planeta, vitimizando milhões de 
pessoas em todo o mundo de forma bárbara e profunda, de modo a 
envergonhar a consciência humana. (BRASIL, 2013, p. 16) 

 

Ainda nesse mesmo enfoque, por se tratar de um “crime multifacetado, o TSH advém de 

uma multiplicidade de questões, realidades e desigualdades sociais” (BRASIL, 2013, p. 

16). 

 

As práticas associadas ao tráfico de pessoas são causa e consequência da grande 

violação aos direitos humanos existente atualmente. O direito aos direitos humanos, 

conforme Piovesan (2013, p. 40), “é o direito de proteção dos mais fracos e vulneráveis, 

cujos avanços em sua evolução histórica se têm devido em grande parte à mobilização 

da sociedade civil contra todos os tipos de dominação, exclusão e repressão”.  

 

Piovesan (2013) afirma que, no cenário internacional, a consolidação dos direitos 

humanos enfrentou barreiras até que se fosse possível a criação de um sistema de 

proteção global destes direitos. Nas palavras da autora (2013, p. 286), “os primeiros 

marcos do processo de internacionalização dos direitos humanos foram o Direito 

Humanitário, a Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho”.  

 

Para Brasil (2013), no tráfico de pessoas, há exploração ou a utilização de condutas com 

essa finalidade. “Essa exploração pode ser realizada de diversas formas, entre elas o 

trabalho escravo, a prostituição forçada, a retirada de órgãos ou a adoção ilegal” 

(BRASIL, 2013, p. 48). Por sua vez, a DUDH prevê, em seus artigos IV e V, 

respectivamente, que “ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e 

o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas” e que “ninguém será 

submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante”.  

 

No intuito de dar força jurídica à Declaração de 1948, foi necessária a formação da 

“Carta Internacional dos Direitos Humanos”, a International Bill of Rights. Tal sistema 

de normas globais integrava, além da Declaração, o “Pacto Internacional dos Direitos 
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Civis e Políticos” e o “Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais”, ambos de 1966. 

 

Além dos instrumentos destacados, a interação entre o direito internacional e o direito 

interno gerou reflexos no nosso país. A Constituição da República Federativa do Brasil 

(CRFB/1988), em seu artigo 5º, caput, prevê que “todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade [...]”. 

Nesse diapasão, Flávia Piovesan aduz:  

 
[...] enfatize-se que a Constituição brasileira de 1988, como marco jurídico da 
institucionalização dos direitos humanos e da transição democrática no País, 
ineditamente consagra o primado do respeito aos direitos humanos como 
paradigma propugnado para a ordem internacional. Esse princípio invoca a 
abertura da ordem jurídica brasileira ao sistema internacional de proteção dos 
direitos humanos e, ao mesmo tempo, exige nova interpretação de princípios 
tradicionais. (PIOVESAN, 2013, p. 278) 

 

A ênfase dada aos direitos humanos no Brasil, após a Carta Magna de 1988, foi 

indispensável para a afirmação de direitos e garantias até então ausentes na nossa 

legislação. Os valores éticos e a justiça se consagraram em um momento histórico para 

o país, que marcou não apenas o processo de democratização, mas, também, 

possibilitou a acessibilidade brasileira à internacionalização dos direitos humanos. 

Assim, Piovesan (2013) afirma que, dentre os fundamentos basilares do Estado 

Democrático de Direito brasileiro, destacam-se a cidadania e a dignidade da pessoa 

humana como imperativos da justiça social.  

 

Por sua vez, Benevides (2012) também discute a questão da cidadania e dos direitos 

humanos. De acordo com a autora:  

 
Direitos de cidadania não são direitos universais, são direitos específicos dos 
membros de um determinado Estado, de uma determinada ordem jurídico-
política. No entanto, em muitos casos, os direitos do cidadão coincidem com 
os direitos humanos, que são os mais amplos e abrangentes. (BENEVIDES, 
2012, p. 4) 

 

Nesse sentido, muito embora os direitos dos cidadãos estejam descritos em 

ordenamento jurídico próprio de cada Estado, ao contrário dos direitos humanos que 
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estão presentes em qualquer lugar do mundo, a cidadania é também exercida em nível 

internacional.  

Benevides (2012) afirma que os direitos humanos são universais e naturais, pois são 

garantidos em qualquer lugar do mundo e se referem à dignidade da natureza humana, 

sem necessidade de qualquer lei. Eles são também históricos, já que evoluem com as 

mudanças históricas e ainda indivisíveis e interdependentes, uma vez que não podem ser 

fracionados. Desse modo, conforme analisa Habermas (2001), os direitos humanos 

devem valer de forma ilimitada para todas as pessoas, visto que se referem a uma ordem 

global a ser efetivada pelos Estados de direito democráticos. 

 

Os direitos humanos preocupam-se em proteger a dignidade e a integridade das pessoas 

em situação de tráfico ou daqueles que estão mais vulneráveis a ela. O tráfico de 

pessoas explora seres humanos como mercadoria lucrativa e a sua principal 

característica é a violência contra a pessoa. Os desafios enfrentados pelo Estado 

brasileiro são inúmeros, mas existem ações que prescindem ser tomadas tanto em nível 

nacional, quanto estadual. Noutro prisma, com o desenvolvimento do estudo, buscar-se-

á o desenvolvimento de explicações sobre a causalidade desse crime que vitima pessoas 

e, além de uma questão de segurança pública, mostra-se uma questão de segurança das 

fronteiras brasileiras. 

 

Neste sentido, o Governo de Minas Gerais vem adotando políticas públicas que buscam 

soluções efetivas no combate ao tráfico. Em 2012, a Secretaria de Estado de Defesa 

Social de Minas Gerais (SEDS) lançou o Programa de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas (PETP), que conta também com as ações da Coordenadoria Especial de 

Prevenção à Criminalidade (CEPEC). O programa possui os seguintes eixos de atuação: 

prevenção ao tráfico de pessoas, responsabilização de seus autores e atenção às vítimas. 

No programa são oferecidos três serviços: o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas (NETP) com atendimento às vítimas e aos seus familiares; o Comitê Mineiro 

Intersetorial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas que tem como objetivo articular 

ações governamentais sobre o assunto; e o Posto Avançado de Atendimento 

Humanizado ao Migrante, que será inaugurado no Aeroporto Internacional de Confins, 

com o intuito de identificar vítimas e de orientar os viajantes. 
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Outrossim, a CEPEC deu um importante passo para a identificação, prevenção e 

repressão desse crime ao ministrar um curso de capacitação aos policiais militares do 

Estado de Minas Gerais, em agosto de 2014, o que irá permitir uma maior capacidade 

por parte dos policiais de se detectar os tipos de exploração relativos ao tráfico de 

pessoas.   

 

Além disso, o Programa tem como finalidade a construção de um banco de dados que 

possibilite sistematizar, até o início de 2015, as informações relativas ao tráfico de 

pessoas no estado de Minas Gerais. 

 

Portanto, diante do exposto, conclui-se que as ações estatais já desenvolvidas em Minas 

Gerais objetivam combater o tráfico de pessoas, mas ainda existem muitos desafios, 

como a necessidade de transformações políticas, jurídicas e sociais sobre o assunto, 

além do fortalecimento institucional e apoio à rede de enfrentamento ao tráfico. Assim, 

o interesse pelo estudo do tráfico de pessoas se deu por se tratar de um  crime 

multifacetado, um fenômeno complexo que vem crescendo assustadoramente a cada 

ano, e também pela carência de políticas públicas sobre a questão, o que motivou uma 

pesquisa aprofundada e informativa. 

 

Os questionamentos aqui feitos são de extrema importância para a sociedade, já que o 

crescimento desse fenômeno tem ocasionado a vitimização de milhares de pessoas e a 

violação a direitos humanos historicamente conquistados. A presente pesquisa busca 

não apenas estudar as causas e efeitos do tráfico de pessoas para a sociedade, mas, 

também, servir como alerta à população vulnerável a esse crime.    

 

Neste ínterim, a falta de informação da população e a carência de políticas públicas 

eficazes motivam uma pesquisa completa acerca do tráfico de pessoas. É indispensável, 

para tanto, verificar a influência do tráfico de pessoas no cotidiano brasileiro e as 

necessidades e formas de enfretamento desse fenômeno.  
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Toda esta reflexão baliza o entendimento de que as informações, mais do que 

compreendidas na materialidade do papel, são verificadas em um complexo arquivo 

chamado sociedade. A sociedade encontrou e encontra diversas formas de preservar, 

manter, divulgar e definir como sua memória será transmitida para as gerações 

presentes e vindouras. Nessa dinâmica, de se verificar e procurar trabalhar o arquivo em 

suas dimensões material e comunicacional, encontram-se a sociedade, manifestada pelas 

suas estruturas, dentre elas o Estado e as mais diversas organizações e representações 

civis que buscam tratar sobre a temática do acesso às informações arquivadas. Como 

inserido está o Estado brasileiro em um regime Democrático, há muito o que ser feito 

para se proporcionar o pleno e efetivo acesso à memória passada, que ainda clama por 

ser reconhecida e conhecida. Os longos períodos de ditadura muito influenciaram a 

formação e a política de arquivamento que, ainda hoje, não passam desapercebidas do 

olhar atento quanto à dificuldade em se esclarecer fatos sociais, bem como de ter pleno 

e efetivo acesso aos dados compilados, recolhidos e custodiados pelo antigo regime. 

Mas, democraticamente, e dialogalmente, a sociedade avança, ainda que a passos 

discretos rumo à consagração cada vez mais efetiva do direito constitucional ao acesso à 

informação e à liberdade responsável de expressão. Para tanto, espera-se que se 

estabeleçam cada vez mais possibilidades de diálogos públicos com a efetiva e 

participativa representação dos mais diversos grupos sociais que, juntos, ponderarão 

sobre diretrizes que representem, na pluralidade, o melhor caminho, ou as melhores 

opções, enquanto políticas públicas que favoreçam o pleno acesso à informação. A 

memória de uma nação representa o caro aspecto da identidade que deve ser plenamente 

buscada e esclarecida para que se possam eliminar os fantasmas do obscurantismo que 

ainda grassam nas especulações sobre verdades ainda não sabidas ou, pelo menos, não 

adequadamente esclarecidas sobre períodos inteiros da história político-social do país. 

Muito já foi alcançado de positivo com a nova lei de acesso à informação de 2011. Há, 

ainda, um longo caminho a ser percorrido em uma democracia nunca acabada, sempre 

sendo reinventada e que necessita de uma ativa e consciente participação  cidadã para 

que suas estruturas, em sendo aprimoradas, sejam reflexo dos valores constitucionais, 
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como o pleno acesso à informação e à liberdade de informação, que ainda esperam por 

uma melhor e mais eficaz implementação e regulamentação. 
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O presente trabalho analisa a relação do Código de Defesa do Consumidor em contraponto 

ao princípio contratual do pacta sunt servanda, de forma particularizada nos contratos 

privados de ensino, considerando que o Estado, porque não consegue cumprir sua função 

social de fornecer ensino gratuito e de boa qualidade, permite que as escolas particulares o 

façam (suprindo, portanto, uma falha sua). O objetivo deste trabalho, então, é mostrar que a 

interferência do Estado nas relações privadas de ensino, desrespeitando o princípio 

contratual do pacta sunt servanda é uma forma de o Estado compensar sua ineficiência em 

cumprir a obrigação constitucional de fornecer a toda a população ensino gratuito de 

qualidade. Infere-se do presente estudo a utilização, pelo governo, de práticas “populistas” 

de defesa ao consumidor como forma de compensar a sua deficiência, ao mesmo tempo em 

que desvia as atenções de sua incompetência. Com essa tutela, o governo além de 

manipular essa camada da sociedade, camufla sua falha e ainda angaria a simpatia daqueles 

que se sentem protegidos, comprometendo sobremaneira, a sobrevivência das escolas 

particulares. A conclusão a que se pode chegar é que compete ao Estado, através de 

políticas educacionais comprometidas com a qualidade, cumprir seu papel na relação tácita 

estabelecida com os membros da sociedade e o governo. O resultado encontrado na 

pesquisa em tela foi que os cidadãos, como contribuintes, cumprem sua obrigação 

constitucional de pagar seus impostos e, em contrapartida, esperam que o Estado também 

cumpra sua obrigação constitucional de promover o ensino gratuito e de boa qualidade. A 

metodologia utilizada foi a bibliográfica. 
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A pesquisa objetiva ressaltar os desafios que o Direito Internacional (DI) enfrenta na 

medida em que se desenvolve e abrange novos princípios no seu campo de atuação, 

buscando analisar criticamente as motivações de sua adoção. O princípio da 

responsabilidade de proteger (R2P) foi definido pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) através do Documento Final da Cúpula Mundial de 2005, desenvolvido pela 

Comissão Internacional sobre Intervenção e Soberania Estatal (ICISS), quando se viu a 

necessidade de se endereçar expressamente a uma prática recorrente nas relações 

internacionais, a saber: a intervenção militar em um Estado soberano, a fim de proteger 

populações civis contra os crimes de genocídio, limpeza étnica, de guerra e contra a 

humanidade. A concepção de tal princípio, considerado como o sucessor da 

‘intervenção humanitária’, assinalou uma vitória contra o medo de um debate acerca da 

legitimidade das atuações humanitárias dos Estados. Ao trazer uma profunda 

modificação no conceito clássico de soberania, a doutrina da responsabilidade de 

proteger se desdobra em três pilares, quais sejam: responsabilidade de prevenir, 

responsabilidade de reagir e responsabilidade de proteger.  Dessa forma, a concepção de 

uma violação da soberania, princípio basilar do Direito Internacional, por meio de uma 

intervenção humanitária foi cedendo lugar para uma nova visão que passava a conceber 

a ideia de soberania relacionada com a responsabilidade de proteção aos cidadãos. Ou 

seja, a nova concepção foca na necessidade de reforçar a responsabilidade interna dos 

Estados para com seus subordinados e, consequentemente, no fortalecimento de suas 

próprias soberanias. Com o desenvolvimento da pesquisa, percebeu-se, como resultado, 

que houve consenso geral por parte do sistema internacional quanto à aceitação da 

doutrina da responsabilidade de proteger, proporcionando uma evolução ao tema e claro 

desenvolvimento para o DI. No entanto, o consenso inicial por parte dos Estados não 

afasta o desafio de representar na prática real proteção aos direitos humanos e ao direito 
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humanitário e não a perpetuação do poder das grandes potências mediante o uso da 

força.  Com base no estudo de eventos recentes, pode-se apresentar conclusão parcial 

de que permanece a dúvida quanto à real motivação para a utilização da 

responsabilidade de proteger. Para a realização da pesquisa, adota-se o método de 

abordagem dedutivo. 
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O curso de Direito, desde os primórdios, foi marcado pelo aspecto elitista; tecnicista; 

pelo dogmatismo e tradicionalismo, mitigando, por vezes, a participação daqueles que 

sofrem com a exclusão e com as mazelas sociais. Com a disseminação do 

conhecimento, a intensificação dos debates e a abertura para a participação popular, as 

faculdades de Direito devem se aproximar de sua finalidade ideal que é a formação de 

profissionais preocupados com a verdadeira efetivação do Ordenamento Jurídico em 

prol de uma sociedade harmônica, como fora minuciosamente definido e taxado pela 

nossa Constituição de 1988 , principalmente em seu artigo 6º, que traz o cerne dos 

Direitos Sociais, assim como as demais garantias também descritas pelo constituinte. 

Dessa maneira, o presente trabalho tem como objetivo analisar, segundo uma 

perspectiva crítica e através do método dedutivo, a importância da realização de uma 

mudança na perspectiva do Direito. Visando à necessidade da inserção de práticas que 

ensejem o desenvolvimento da consciência social nos acadêmicos, tanto no âmbito 

teórico; analisando temas, como: o “direito achado na rua”, o “pluralismo jurídico” e até 

o “direito alternativo”; quanto no âmbito fático, em que há a necessidade de atividades 

jurídicas práticas que revelem o Direito como meio de emancipação social a fim de que 

a realidade comunitária seja revelada aos acadêmicos, a exemplo na incitação a projetos 

de pesquisa e extensão e nas atividades desenvolvidas dos Núcleos de Prática Jurídica. 

Tendo como finalidade que os juristas reconheçam o Direito como um fenômeno social, 

que emerge na complexidade e dinâmica da realidade vivida pela população, de forma 

indistinta, é necessário um ensino jurídico revolucionário em que aqueles que são 

marginalizados socialmente sejam assistidos e, que o Direito represente uma forma de 

libertação e não um meio de satisfação pessoal. Como resultado, tem-se o 

reconhecimento desses profissionais de que o ensino jurídico representa um instrumento 

de transformação, sendo necessário incutir-lhes, desde cedo, a importância dos 
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movimentos sociais e das práticas de pesquisa e extensão, levando-os a conhecer as 

demandas latentes do meio social. Conclui-se que, dessa forma, poderemos transformar 

o Direito que por vezes, é utilizado como aparato de opressão, até então a serviço da 

elite, em um instrumento libertador, que se concretize em benefício de toda a sociedade. 
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O Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) que foi instituído no ordenamento Jurídico 

Brasileiro motivou acirradas discussões na sociedade brasileira, referente à violação do 

princípio da legalidade. O objetivo do trabalho é fazer uma análise acerca da 

constitucionalidade da lei 8.112/90, que instituiu o RDD; pretende demonstrar, ainda, 

que a legislação foi criada de forma emergencial e pautada do Direito Penal do Inimigo.  

Questiona-se, portanto, se a lei que instituiu o RDD é constitucional ou 

inconstitucional? É possível observar que se trata de uma ponderação de valores, 

matizando, de um lado, a inviolabilidade do princípio da legalidade e de outro, a 

segurança pública. A metodologia utilizada foi bibliográfica.  Os resultados 

encontrados foram no sentido da violação dos princípios constitucionais da Legalidade e 
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também da dignidade da pessoa humana, por ser uma sanção cruel, que busca atribuir ao 

sentenciado dor e sofrimento, determinando o isolamento que traz evidentes prejuízos 

para a saúde física e mental do apenado. Conclui-se que, a tentativa de conter a 

criminalidade por meio do regime disciplinar diferenciado não é eficaz, por não ser um 

instrumento de segurança pública pertinente, mas uma forma de violação dos Direitos 

Humanos. 
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O presente resumo tem por objetivo analisar se o conflito ocorrente na Síria tem 

implicado relativização do Princípio da Soberania Estatal, em razão da defesa da 

Dignidade da Pessoa Humana, a colocação dos Tratados Internacionais e a autonomia 

de cada Estado, em face da aplicação efetiva de tais normas. Conforme noticia a ONU, a 

Guerra Civil da Síria dura mais de dois anos e meio, configurando, assim, a maior crise 

humanitária com mais de 3 milhões de sírios refugiados e mais de cem mil mortos. Com 

suspeitas do uso de armas químicas pelo governo Sírio, alguns países solicitaram 

intervenção da ONU, o que não foi autorizado pelo Conselho de Segurança. Os Estados 

Unidos chegaram a anunciar intervenção militar na Síria, sem autorização do referido 

Conselho, alegando defesa de direitos humanitários, mas ainda não obteve sucesso.  

Com base no exposto, exsurge o seguinte problema: O conflito ocorrente na Síria tem 

implicado relativização do Princípio da Soberania Estatal, em razão da defesa da 

Dignidade da Pessoa Humana? Com vistas à consecução dos objetivos, a metodologia 

empregada insere-se na perspectiva jurídico-teórica, a partir da análise dos instrumentos 

normativos de Direito Internacional e doutrina de Direito Constitucional, Direitos 

Humanos e Direito Internacional. Resultados – Através da referida pesquisa, infere-se 

que o princípio basilar da Soberania Estatal, em regra, assegura aos Estados a qualidade 

máxima de poder social por meio da qual as normas e decisões elaboradas pelo Estado 

prevalecem sobre as normas e decisões emanadas de grupos sociais intermediários, e 

que a dignidade humana diz respeito à qualidade intrínseca e distintiva de cada ser 

humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e 

da comunidade, que assegura à pessoa, contra todo e qualquer ato de cunho degradante 

e desumano. Conclusão – O conflito ocorrente na Síria tem implicado relativização do 

Princípio da Soberania Estatal, em razão da defesa da Dignidade da Pessoa Humana, 

posto que, no Direito Internacional Moderno, os Estados não podem agir isoladamente, 
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uma vez que existem direitos universais que não podem ser infringidos. Nesse sentido, 

visto que nenhum princípio pode ser maior que a dignidade humana, que a criação da 

ONU é uma preocupação dos Estados, face às suas funções: dirimir a guerra, proteger a 

humanidade de eventuais abusos e, ainda, eliminar a pior das guerras: a civil. Portanto, 

não se pode admitir que uma nação extermine seu próprio povo, concedendo, dessa 

maneira, legitimação para  a intervenção do Conselho de Segurança.  
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A obesidade infantil é uma das grandes epidemias do século XXI, causando danos à 

saúde, ao psicológico e danos sociais, coibindo o desenvolvimento integral da criança. 

Sua ocorrência viola direitos essenciais, como o desenvolvimento sadio e harmonioso 

da vida, em condições dignas de existência e o da proteção à saúde. Dentre os inúmeros 

fatores que ensejam o problema, está o consumo exacerbado de alimentos calóricos e 

não nutritivos, como os “fast foods”. Tal consumo está intrinsicamente relacionado à 

busca desenfreada pelo acúmulo de capital das grandes empresas que se valem de 

propagandas publicitárias atraentes, do licenciamento para a associação de personagens 

ou mascotes famosos aos produtos e da venda casada para estimular o consumismo 

desse público considerado vulnerável. O presente trabalho tem como objetivo analisar, 

através do método dedutivo, a ineficiência do Estado frente à proteção das crianças nas 

relações de consumo, buscando resultados que tornem efetiva a proteção da saúde 

infantil, que é ameaçada pela obesidade sendo influenciada pelas relações de mercado. 

Diante da ineficiência do Estado frente à questão que cede aos interesses opressores das 

grandes empresas capitalistas, percebe-se que nem o Código de Defesa do Consumidor 

nem o Estatuto da Criança e do Adolescente são suficientes para conter os abusos da 

publicidade direcionada ao público infantil.  Conclui-se que os altos investimentos dos 

grandes empreendimentos com a finalidade de fidelizar o público infantil, fogem ao 

controle social, bem como confrontam os padrões estabelecidos pelas normas legais que 

protegem as crianças nas relações de consumo, que deveriam ser regularizadas e 

efetivadas pelo Estado.  
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OS EFEITOS JURÍDICOS DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FACE AO 

ESTATUTO DO IDOSO EM CASO DE ABANDONO 

 

ANA LUÍZA ARAÚJO ANTUNES1; TATIANA DE SOUZA ARAÚJO 

ANTUNES2  
 

1Discente do Curso de Direito da Unimontes 
2Docente e Coordenadora Adjunta do Curso de Direito da Faculdade Santo 
Agostinho - FADISA 
 

O resumo refere-se aos efeitos jurídicos do princípio da solidariedade face ao Estatuto 
do Idoso, em caso de abandono.  O abandono é uma forma de violência doméstica. E a 
violência doméstica se revela através de agressão física, psicológica e verbal. Acontece, 
geralmente, no âmbito familiar acometendo desde crianças a idosos, sem distinção de 
sexo. Mesmo com a criação do Estatuto do Idoso, mais abrangente e rígido do que a lei 
8.842 de 1994 que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, a violência contra os 
idosos torna-se cada vez mais rotineira. São inúmeras as ações e omissões abusivas que 
infligem sofrimento ao cidadão da terceira idade. As agressões psicológicas e verbais 
passam facilmente despercebidas por terceiros e são mais dificilmente comprovadas, o 
que contribui para a impunidade dos agressores. Ao buscar o valor jurídico do princípio 
da solidariedade entre os membros da família em face do abandono do idoso, tratou-se 
principalmente da violência psicológica exercida através do abandono. O abandono 
passou a chamar a atenção, pois, ao invés de desfrutar de carinho, conforto, saúde, e 
família, tornaram-se cotidianos os maus tratos, a violência e o abandono do idoso. O 
objetivo foi verificar qual é o valor jurídico do princípio da solidariedade entre 
familiares de idosos abandonados, bem como os deveres existentes entre os membros da 
família, previstos na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso, face ao princípio da 
solidariedade; além de conhecer as consequências do abandono de idosos por seus 
familiares em abrigos e afins. Para seu desenvolvimento, utilizou-se de pesquisa 
bibliográfica. Assim, mediante o cumprimento da proposta, chegou-se a dois 
resultados contrários. O primeiro resultado se baseia na afirmação de que os idosos são 
abandonados porque os familiares não têm condições de sustentar e cuidar. Enquanto o 
outro mostrou que existia uma simples ausência de solidariedade, uma vez que, para 
cuidar de pessoas idosas, é preciso paciência e amor. Portanto, a partir de tal análise, 
concluiu-se que é certo que os filhos têm a obrigação de prestar assistência material aos 
pais idosos, quando estes não tiverem recursos suficientes para a subsistência, além de 
subsistir o dever dos filhos nas prestações de ordem afetiva, moral e psíquica. 
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SERIAIS KILLERS: PRISÃO OU TRATAMENTO? 

 

MAÍRA SOARES NOBRE1 

 
1 Acadêmica 5º Período Matutino do Curso de Direito das Faculdades Santo 
Agostinho 
 

Objetivo: Apresentar as principais características dos seriais killers, dentre elas: 

características de personalidade e possíveis formas de tratamento jurídico, as quais 

deverão ser observadas na égide de uma sociedade que busca principalmente por justiça. 

Método: Revisão em diversas bibliografias no intuito de observar as convergências e 

divergências dos diversos autores sobre um assunto tão discutido e polêmico, 

observando, sobretudo, a possibilidade de tratamento dessas pessoas. Resultados: 

Diante das possibilidades de punição, sejam elas: medida de segurança e pena restritiva 

de liberdade, a mais adequada ao serial killer seria aquela que trata da psicopatia 

apresentada pelo autor dos crimes ou o afastamento desse indivíduo da sociedade 

através da prisão? Conclusão: Tendo em vista a primazia pela busca de justiça, os 

assassinos em série deveriam passar por um tratamento médico a ser garantido pelo 

Estado antes de qualquer restrição de sua liberdade, tendo em vista que muitas dessas 

pessoas não são penalmente inimputáveis em razão do seu distúrbio mental. Vale 

ressaltar que se deve analisar caso a caso, uma vez que há a remota possibilidade de o 

agente não possuir problemas psicológicos, alegando possuí-los, como estratégia de 

defesa. 
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TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA E A ANÁLISE DO PRINCÍPIO 

DA PROPORCIONALIDADE FRENTE À RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
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Cursando Doutorado em Direito Penal Pela Universidade de Buenos Aires. 
 

O presente artigo tem como escopo estudar a teoria da argumentação jurídica sob o 

enfoque do princípio da proporcionalidade e sua aplicação, quando há conflitos e como 

resolvê-los. Para isso foi necessário abordar o conceito da teoria da argumentação 

jurídica de acordo com Robert Alexy e de acordo com Chaim Perelman, teorias 

consideradas significativas para o direito. Objetivo: Analisar o problema da 

fundamentação jurídica no qual não se seguem as formulações das normas jurídicas que 

se supõem vigentes, reconhecendo-as como verdadeiros e provados. O Supremo 

Tribunal Federal vem utilizando a técnica da argumentação jurídica nas suas decisões, 

tendo por base o princípio da proporcionalidade, que serve como instrumento de 

controle do Poder Público, fazendo com que este observe os ditames previstos no 

respectivo princípio, utilizando a ponderação entre cada caso, difícil ou fácil. Observar 

o princípio da proporcionalidade face às prioridades estabelecidas pela Constituição da 

República Federativa do Brasil. Logo após, feita a análise da teoria da argumentação 

jurídica, passou-se a discutir o princípio da proporcionalidade e sua aplicabilidade tanto 

na espera do Judiciário como do Legislativo. Resultados: Ao utilizar as técnicas da 

argumentação jurídica, chegar-se-á a resultados satisfatórios, consoante o Estado 

Democrático de Direito, sendo estanutilizada para a resolução dos conflitos. Analisar de 

forma sucinta a contribuição da argumentação jurídica na esfera do direito. Conclusão: 

Os juízes e tribunais devem observar as regras postas e analisar cada caso com base na 

argumentação jurídica para chegar às suas decisões. A proporcionalidade surgiu para 

reduzir as desigualdades do indivíduo, representando um avanço no que tange aos 

direitos e garantias individuais. Para que se chegue a uma decisão, deverá ponderar os 

interesses de cada parte, de acordo com o caso concreto, fazendo com que o magistrado 

observe os ditames previstos na própria Constituição Federal. A teoria da argumentação 
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jurídica cria ou, pelo menos, tenta criar justiça em face do Estado Democrático de 

Direito, buscando solucionar os conflitos existentes entre as partes através da 

ponderação na qual tenta resolver os casos complexos de difícil elucidação, 

especialmente quando houver conflito entre os princípios fundamentais. A ponderação 

utiliza os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para dirimir os conflitos 

existentes e solucioná-los de forma geral a não prejudicar as partes, sendo imparcial. 

Com base nas jurisprudências, percebe-se que os magistrados têm utilizado com 

frequência o princípio da proporcionalidade nas decisões judiciais, o que se considera 

um grande avanço para o Direito. Metodologia: A pesquisa será bibliográfica, e incluirá 

as seguintes fases, a saber: levantamento bibliográfico e estudo de material escrito. Para 

tanto, será empregado o método comparativo que relacionará pesquisas, teses, 

dissertações, artigos, revistas, publicações, enfim trabalhos já realizados sobre o assunto 

que permitam buscar respostas para o problema suscitado. O método utilizado será o 

indutivo. 
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USUCAPIÃO ESPECIAL PREVISTO NO ART. 68 DAS DISPOSIÇÕES 

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS EM FAVOR DE REMANESCENTES 

DE QUILOMBOLAS: FACULDADE OU DEVER DO ESTADO 

 

ADÉLIA ALVES ROCHA1; EMANUELLE FERREIRA MELO2; LUIZ 

GABRIEL SOUZA PACHECO3; MERIELEM SOARES SOUZA3; SEBASTIÃO 

SOARES3  
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2Pós-Doutora e Professora da FASA 
3Acadêmico FASA 
 

 

O presente estudo se propõe analisar os paradigmas que orientam distintos 

posicionamentos quanto à desapropriação em favor de remanescentes de quilombolas de 

terras que estejam ocupando em razão de relações territoriais específicas, com 

presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à pressão histórica 

sofrida. Para a execução, tem-se análise bibliográfica e pesquisa de campo com a 

Comunidade descendentes de quilombolas no município de Pedras de Maria da 

Cruz/MG, cujo objetivo busca identificar a forma de aquisição de propriedade rural 

destes agentes sociais, numa perspectiva comparativa das normas previstas na tutela do 

direito em questão. Nessa perspectiva, busca-se analisar o paradigma normativo e suas 

implicações fáticas. O direito à moradia bem como aquisição do título de propriedade 

conferido aos descendentes de quilombolas é considerado uma modalidade especial de 

usucapião disciplinada no art. 68 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias – 

ADCT, cuja garantia externa também o direito constitucional a uma sociedade justa e 

com diversidade étnica. É o que se observa também na regulamentação 

infraconstitucional do instituto na Lei 12288/10 (Estatuto da Igualdade Racial) e no 

Decreto 4887/2003, bem como na Instrução Normativa 49/2008 do INCRA. De acordo 

com o art. 68 do ADCT, a garantia da continuidade do exercício de atos possessórios, 

de forma mansa e pacífica e sem nenhuma oposição por extenso período de tempo, 

enseja a presunção constitucional da modalidade especial de usucapião, estabelecendo o 

dever do estado de emitir-lhes os títulos de posse/propriedade, estejam as terras 

registradas em nome de particulares ou mesmo integrando bem público. Não obstante, 

as dificuldades de aquisição de propriedades por essa modalidade encontra desafios de 
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diversas formas, visto que a própria regulamentação encontra-se em desconformidade 

com a previsão de desapropriação que figura como ato administrativo, sendo-lhe vedado 

efetuar as desapropriações. Trata-se, portanto, de uma devida interpretação da norma de 

modo a garantir o direito em comento. Dessa forma, o presente trabalho tem por 

objetivo verificar em que termos foi garantida aos remanescentes de povos tradicionais 

quilombolas a efetivação e formalização do direito de propriedade sobre as terras que 

ocupam e dão função social. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica e o 

levantamento de dados. O resultado parcial aponta para um avanço gradativo na 

concretização do direito, a partir da promulgação de CRFB/88, porém, a falta de 

conhecimento do direito e de atuação dos agentes do Estado de maneira mais próxima 

dos povos tradicionais apresentam-se como obstáculo indesejável. Assim, concluiu-se 

que os avanços alcançados até o momento apresentam-se ideais no cenário normativo 

abstrato, carecendo de eficácia social. 
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O resumo tem como base analisar a precariedade do sistema penitenciário brasileiro 

frente à violação aos direitos humanos, principalmente no que diz respeito à dignidade 

da pessoa humana. Ao analisar o sistema penitenciário brasileiro, percebe-se que o 

poder público não investe da forma como que deveria fazê-lo, fazendo com que os 

presidiários não tenham seus direitos fundamentais garantidos. A violação dos direitos 

fundamentais da pessoa humana, qual seja, dos presidiários, está violando o que 

estabelece a Constituição Federal, bem como a Lei de Execução Penal. Objetivos: 

Analisar as atuais situações do sistema prisional brasileiro e a consequente agressão ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, tida como princípio basilar do Direito 

Constitucional pátrio que estabelece que cada ser humano é merecedor do mesmo 

respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, 

um complexo de direitos e deveres que assegurem a pessoa contra todo e qualquer ato 

de cunho degradante e desumano. Além disso, analisar a superlotação do sistema 

prisional brasileiro e, consequentemente, a agressão ao princípio da dignidade da pessoa 

humana. Conclusão: O preso é colocado no sistema penitenciário a fim de ser punido, 

intimidado a não cometer novos delitos, e por último, reformado; entretanto, observa-se 

que, para reformá é preciso melhorá-lo. E os homens não são melhoráveis através de 
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agressões. As medidas aplicáveis aos presidiários são impeditivas para que se alcance o 

caráter pedagógico da medida, uma vez que punir significa fazer sofrer e a intimidação 

denota terror ao apenado. Observa-se que conforme noticia-se, as condições de vida 

dentro dos presídios são precárias, sub-humanas onde a população carcerária vive 

situações degradantes, tais como a superlotação, que não assegura um mínimo de 

dignidade da pessoa humana, conforme preleciona a Magna Carta. As pessoas, ao serem 

detidas, perdem não só sua liberdade como também sua dignidade.  Dessa forma, o 

sistema penitenciário deveria proporcionar condições dignas ao individuo que ali se 

encontra para que possa cumprir a pena com dignidade, fazendo com que possa retornar 

à sociedade ressocializado. Metodologia: A pesquisa será bibliográfica e incluirá as 

seguintes fases, a saber: levantamento bibliográfico e estudo de material escrito. Para 

tanto, será empregado o método comparativo que relacionará pesquisas, teses, 

dissertações, artigos, revistas, publicações, enfim trabalhos já realizados sobre o assunto 

que permitam buscar respostas para o problema suscitado. O método utilizado será o 

indutivo, no qual analisar-se-á primeiramente o direito penal e analisará os direitos 

humanos, será utilizado o específico. 
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         PENSAMENTO JURÍDICO E 
INOVAÇÕES NO DIREITO 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

296 
 

A (IN) VIABILIDADE DA CONCESSÃO DA GUARDA COMPARTILHADA 

FRENTE AO ROMPIMENTO LITÍGIOSO DOS RELACIONAMENTOS 

 

WELVISON JORDAN RODRIGUES SILVA¹ 

 

¹ Acadêmico Do Curso De Direito, 7º Período Matutino - Faculdade De Direito 

Santo Agostinho – Montes Claros 

 

O instituto guarda compartilhada, regulamentado pela lei 11.689/08, visa à efetivação da 

responsabilidade conjunta dos pais no exercício dos direitos e deveres inerentes ao 

poder familiar, após a dissolução dos relacionamentos. Abarca no seu delineamento o 

escopo de proporcionar à criança e/ou adolescente o acesso pleno à  formação 

biopsicossocial, resguardando, todavia, o fomento à evolução do menor, a estabilidade 

no referencial familiar, o diálogo e a convivência pacífica, a fim de minimizar os efeitos 

do rompimento dos relacionamentos na vida da prole. Entretanto, a viabilidade da 

implementação da guarda compartilhada, nos rompimentos litigiosos dos 

relacionamentos, está estritamente ligada à maturidade dos pais, quando estes afastam 

as divergências e diferenças pessoais, em prol do que é melhor aos filhos. Nesse 

contexto, o presente trabalho tem por objetivo: analisar a (in)viabilidade da concessão 

da guarda compartilhada frente ao rompimento litigioso dos relacionamentos dos pais, 

sob a ótica do princípio do melhor interesse dos filhos. Metodologia: O presente estudo 

será desenvolvido através de pesquisa bibliográfica. Como resultado parcial do 

trabalho, tem-se que as relações desprovidas de maturidade, bem como os constantes 

conflitos entre genitores, pautados em sentimentos ínfimos, como rancor, ódio e raiva, 

obstruem o diálogo, ocasionando, por consequência, uma desregulação na formação da 

prole, prejudicando o alcance do objetivo da instituição da guarda compartilhada. 

Conclusão: Portanto, pautado no princípio da efetividade e na dignidade da pessoa 

humana, bem como no basilar princípio do melhor interesse dos filhos, respaldado na 

doutrina da proteção integral, instituída com o advento da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, entende-se que a viabilidade da concessão da guarda em 

compartilhamento está condicionada às condições dos genitores, que perpassam o cunho 

financeiro apenas, abrangendo questões, como maturidade, disponibilidade, agrupadas 

ao relacionamento sadio entre os genitores e entre eles e sua prole.   
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Sabe-se que desde a promulgação da CRFB/88, em função da redação de seu art. 226, 

§§3º e 4º, a concepção do modelo e do conceito de entidade familiar sofreram intensa e 

salutar mudança na perspectiva do Neoconstitucionalismo que, dentre outras diretrizes, 

busca tangir um modelo de Estado em que os direitos e garantias fundamentais da 

pessoa humana sejam interpretados, aplicados e efetivados com arrimo em uma visão 

ampliativa de direitos, orientada e otimizada pela teoria do Diálogo de Fontes 

Normativas e pelos princípios Pro-homine e de Vedação ao Retrocesso dos Direitos 

Fundamentais. Nesta senda, veio à baila uma série de legislações infraconstitucionais 

destinadas a regulamentar a União Estável, destacando-se as Leis 8971/94, 9278/96, 

10406/02 (CCB, arts. 1723 e seguintes) e 11441/07, bem como alguns precedentes 

jurisprudenciais que, na linha da mutação constitucional do conceito de entidade 

familiar, ampliaram ainda mais o âmbito de proteção e incidência das fontes normativas, 

com especial destaque para os julgamentos concretizados pelo STJ no REsp. 

1.183.378/RS e pelo STF na ADI-4277 e ADPF 132. Ocorre que, por mais que se tenha 

avançado – seja no âmbito legal, seja no jurisprudencial – estes avanços não 

contemplavam a igualdade material das Uniões Estáveis (Hetero ou Homoafetivas) no 

contexto dos Registros Públicos de Pessoas Naturais e de Imóveis, o que, sem dúvida, 

ocasionava, e ainda ocasiona, uma sensação de formação de entidade familiar de 

segunda classe em que a proteção e segurança jurídica dos registros públicos, frente à 

tutela do patrimônio e a ressalva de interesses dos próprios companheiros e de terceiros 

de boa-fé, era (é) negada as Uniões Estáveis. Felizmente, seguindo a diretriz de 

ampliação dos direitos e garantias fundamentais exposta supra e, considerando a 

autorização constitucional para normatizar os pontos omissos do sistema no que toca a 

esfera de atuação dos registros públicos, a CGJ-TJMG, através do Provimento 260/2013 
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(Código de Normas das Serventias Extrajudiciais) e o CNJ, através das Resoluções 

35/2007 e 175/2013 e, em especial, do Provimento 37/2014, disciplinaram o acesso das 

Uniões Estáveis aos Registros Públicos no Brasil. Dessarte, o presente trabalho tem por 

objetivo verificar em que termos foi garantido a este modelo de entidade familiar a 

mesma dignidade de tratamento no acesso e a mesma tranquilidade da segurança 

jurídica no que toca à ressalva sobre o patrimônio dos companheiros. A metodologia 

utilizada foi a revisão bibliográfica. O resultado parcial aponta para um avanço maior 

desta igualdade entre os diversos modelos de entidade familiar no que se refere ao 

acesso e proteção dos registros públicos no âmbito do Estado de Minas Gerais. Assim, 

concluiu-se que os avanços alcançados até o momento apresentam-se ideais no cenário 

do Estado de Minas Gerais, posto que o seu regramento é mais avançado que o do CNJ. 
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A AUSÊNCIA DE AUTORIDADE COMPETENTE PARA FISCALIZAÇÃO DO 

CAPITAL SOCIAL DECLARADO NO ATO  

CONSTITUTIVOS DAS EMPRESAS 

 

SIMONE ROSIANE CORRÊA ARAÚJO 
 

Pretende-se neste resumo apresentar as informações preliminares sobre questões 

relativas ao capital social das empresas objeto de pesquisa bibliográfica que se encontra 

em fase de desenvolvimento. A primeira obrigação legal a ser cumprida pelo empresário 

é o registro da sua empresa. O expediente vem disciplinado principalmente pela Lei 

8.934/94 – Lei do Registro Público da Empresas Mercantis e Atividades Afins, mas há 

previsões também no Código Civil brasileiro no seu Livro II que trata do Direito de 

Empresa. O artigo 967 do Código Civil versa sobre a obrigatoriedade de inscrição do 

empresário no Registro Público de Empresas Mercantis antes do início de sua atividade, 

independentemente da sua categoria: empresário individual, sociedade empresária ou 

EIRELI. O art. 968, por sua vez, traz o rol das informações indispensáveis a serem 

apresentadas no requerimento de inscrição. Dentre elas consta no inciso III que deverá 

ser informado o valor do capital empregado no empreendimento. Destaca-se que 

segundo o artigo 1º da Lei 8.934/94, o registro público das empresas tem por objetivo 

dar garantia, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas 

mercantis. O objetivo da pesquisa em curso é discutir se se trata de uma previsão legal 

eficaz, ou seja, que alcança os efeitos sociais e econômicos desejados pelo legislador. 

Quanto à metodologia adotada, tendo em vista a natureza do objeto investigado optou-

se pela realização de uma pesquisa bibliográfica com uso de fontes primárias e 

secundárias. Foi realizado um levantamento das principais doutrinas de Direito 

Empresarial brasileiro, bem como das Instruções Normativas expedidas pelo 

Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI) relativas ao assunto. Estão 

sob análise ainda as mais recentes decisões judiciais envolvendo a questão em apreço e 

busca-se a ocorrência de jurisprudências relacionadas ao objeto de pesquisa.  Outra 

fonte consultada são os Enunciados das Jornadas de Direito Civil e Direito Comercial. 

Destacam-se como resultados preliminares do levantamento bibliográfico realizado 

até o momento as informações que se seguem. O capital social é o patrimônio inicial da 

sociedade empresária. Ele se expressa em uma soma pecuniária definida declarada no 

ato constitutivo e de certa forma se presta como referência da força econômica da 
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sociedade: capital social elevado sugere solidez. É formado pela contribuição em 

dinheiro ou bens dos sócios e consiste nos meios materiais para dar andamento à 

empresa. Poderá também servir de parâmetro para atribuição dos lucros ou prejuízos aos 

sócios se outra não for a disposição contratual. O capital cumpre, portanto, funções 

diversas: formar o acervo material mínimo, fixar a medida de participação dos sócios, 

mostrar a solidez da sociedade e servir de garantia mínima aos credores. O órgão 

competente para proceder ao registro das empresas, segundo a Lei 8.934/94 e o Código 

Civil brasileiro é a junta comercial. Entretanto, a análise do artigo 7º da referida Lei de 

Registro permite concluir que a competência do órgão em comento é meramente 

administrativa. Isso significa que cabe à junta comercial avaliar tão somente a 

observância dos aspectos formais do ato constitutivo levado a registro. Não são 

concedidos à junta comercial poderes suficientes para fiscalizar ou apreciar o mérito dos 

referidos atos. A junta comercial pode negar o arquivamento de documentos 

empresariais – dentre eles o próprio ato constitutivo da empresa – se ocorrer algum dos 

impedimentos previstos na Lei de Registro (Lei 9.834/94). Por outro lado, mesmo nesse 

caso, a lei se limita a impedir o registro do ato constitutivo que não designar respectivo 

capital, ou seja, desde que o valor esteja informado o ato será arquivado. O 

Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI – embora tenha sido 

investido nas funções de órgão central disciplinador, fiscalizador e supervisor do 

registro de empresa não dispõe de instrumentos de intervenção nas juntas comerciais. É 

necessário salientar que a falta de sanção expressa para a inobservância dos dispositivos 

legais relativos ás informações prestadas no ato constitutivo da empresa não livra de 

punição o empresário desidioso, que se submeterá a restrições impostas pela legislação 

administrativa, processual e mercantil. Ressalta-se ainda que é dever da autoridade 

competente, antes de efetivar o registro, verificar a autenticidade e legitimidade do 

signatário do requerimento assim como fiscalizar a observância das prescrições legais 

referentes a ato ou documentos apresentados. A conclusão inicial, portanto, é que a 

legislação brasileira fornece meios de combater a fraude ou o abuso se porventura 

existirem, mas é omissa quanto à fixação da autoridade competente para fiscalizar a 

veracidade e a efetividade do capital social declarado no ato constitutivo da empresa, 

fato que pode comprometer a eficácia almejada principalmente quanto à segurança nos 

atos empresariais. Destaca-se que as conclusões são iniciais, uma vez que a pesquisa 

ainda está em desenvolvimento, sobretudo no que se refere à análise de decisões 

judiciais sobre o assunto. Compõem a referência bibliográfica consultada até o 
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momento a Lei 8.934/94 (Lei do Registro Público da Empresas Mercantis e Atividades 

Afins); o Livro II do Código Civil Brasileiro, que dispõe sobre o Direito de Empresa; as 

doutrinas de Direito Empresarial que seguem relacionadas: Fernandes (2007); Gusmão 

(2009); Tomazette (2012); Negrão (2010); Diniz (2011); Ulhoa (2014); Teixeira (2011) 

  



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

302 
 

A EIRELI E A LIMITAÇÃO DA  

RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

 

JOÃO HENRIQUE COELHO FERREIRA1; LUIS VICTOR CASTELO 

BRANCO MACEDO VALADARES ROQUETE2 
 

1Faculdade De Direito Santo Agostinho (FADISA)   

 

INTRODUÇÃO: Analisando o presente Código Civil, verifica-se a recente alteração 

acrescentando o artigo 980-A, que dispõe sobre a criação de empresas individuais em 

que a responsabilidade do instituidor se limita ao patrimônio afetado àquela pessoa 

jurídica. Através da empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), cria-se 

uma alternativa ao instituto do empresário individual. Com sua publicação, possibilitou-

se que pessoas naturais exerçam a atividade empresarial, sem, contudo correr o risco 

todo seu patrimônio pessoal. A lei viabiliza o resguardo dos bens particulares. 

OBJETIVO: Debater e esclarecer sobre um novo instituto do Direito Empresarial: a 

empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), que estabelece a possível 

limitação da responsabilidade de seu instituidor. METODOS: Através de pesquisas 

bibliográficas ou documentais, metodologia dedutiva. RESULTADO: A EIRELI sendo 

um novo instituto jurídico ligado no ordenamento pela Lei 12.441/12 que alterou o 

Código Civil, acrescentando artigo 980-A, obteve como escopo liminar a 

responsabilidade do empresário individual. Antes da criação e vigência da lei que versa 

sobre a EIRELI, os próprios empresários buscavam limitar a sua responsabilidade, por 

meio da criação de sociedade limitada, na qual apenas um sócio era realmente atuante, o 

outro era um mero sócio sem poder decisório. A EIRELI surge para regularizar essa 

situação fictícia. CONCLUSÃO: Observa-se que a EIRELI contribui 

significativamente para o crescimento evolutivo da legislação nacional, 

indiscutivelmente no que diz respeito ao direito empresarial. Proporciona às pessoas 

naturais a possível chance de exercer atividade empresarial sem a necessidade da 

presença de sócios e sem precisar arriscar o patrimônio pessoal. Incentiva o 

empreendedorismo e possibilita resguardar o patrimônio pessoal do instituidor, dando 

assim mais segurança para investir. 
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A FALÁCIA HISTÓRICA DAS DEMOCRACIAS LIBERAIS DE MASSA 

 

SIMONE ROSIANE CORRÊA ARAÚJO1 

 
1 Mestre Em Desenvolvimento Social Pela Universidade Estadual De Montes 
Claros – Unimontes. Professora De Ciência Política E Teoria Do Estado Da 
Faculdade De Direito Santo Agostinho-FADISA 
 

O resumo apresenta os resultados parciais de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida 

para a produção de artigo científico que visa elucidar se a tentativa de imposição de um 

consenso à grande variedade de interesses e interpretações do ideal de bem comum 

levaria à falta de identificação das pessoas com os princípios e valores do regime 

político sob o qual vivem. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica com 

recurso a fontes primárias e secundárias. O objetivo principal da pesquisa em 

desenvolvimento é levantar uma discussão preliminar, de cunho inicialmente teórico, 

sobre uma possível solução ou alternativa aos Estados frente às dificuldades enfrentadas 

pelo regime democrático na atualidade. Para tanto, se mostra urgente a identificação dos 

fatores determinantes dos mais graves problemas. Trata-se de uma tarefa complexa que 

pode ser minimizada a partir de uma compreensão da natureza e origem do regime 

político em questão, o que vem a justificar a realização da atual pesquisa. Os resultados 

iniciais demonstram que a ascensão da burguesia ao poder político trouxe consigo 

novos interesses que precisavam ser defendidos por meio da imposição de ideais e 

princípios que atendessem à preocupação burguesa com a proteção da propriedade 

privada. Nesse contexto, o princípio da igualdade surge como produto da luta da 

burguesia por reconhecimento, uma vez que não podia fundamentar o seu poder político 

na hereditariedade, como ocorrera por séculos na monarquia absolutista. Tal fato 

explica em parte o regime político adotado na tentativa de viabilizar a realização desse 

ideal, qual seja a fundamentação do pretendido poder político. A democracia passa 

então a predominar entre as sociedades ocidentais após as revoluções burguesas. O 

consenso é imposto sob a forma de princípios e valores democráticos que visam 

assegurar os interesses burgueses. Inicialmente chama a atenção a contradição intrínseca 

ao sistema democrático originado a partir de uma articulação entre duas ideologias 

opostas e excludentes: a democrática e a liberal. Destaca-se que, a partir da revolução 

democrática que se seguiu à fase das monarquias absolutistas, o poder perde sua antiga 

determinação quando ocorre a sua despersonificação – o príncipe não representa mais o 
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Estado. Ressurge, por outro lado, o ideal de soberania popular originário do 

contratualismo do século XVI.  Com a articulação entre democracia e liberalismo já no 

século XIX, houve o somatório de princípios naturalmente irreconciliáveis. O que se 

verifica, entretanto, com o surgimento das sociedades de massa próprias à era industrial, 

é uma inadequação do regime político - resultante da articulação entre o liberalismo e os 

princípios democráticos – frente às características do novo contexto social marcado pelo 

pluralismo. A despeito da peculiar diversidade social que se instaura, a teoria política 

predominante insiste na busca de um consenso generalizado. A conclusão possível na 

atual fase da pesquisa bibliográfica é que a incapacidade do atual modelo de democracia 

em superar as dificuldades que se apresentam surge em razão da inadequação do 

modelo vigente frente às sociedades de massa atuais, caracterizadas pela pluralidade. 

Verifica-se uma contradição inerente à democracia liberal surgida após as revoluções 

burguesas. Houve a tentativa de conciliar princípios liberais e democráticos 

contraditórios por natureza. Destaca-se ainda a inadequada tentativa de identificar um 

bem comum universal. Dessa maneira, resta claro que a imposição do ideal de bem 

comum e de um consenso não passaria incólume e sem conseqüências políticas e 

sociais, sendo a apatia política apenas uma delas. Tentar reunir as pessoas numa massa 

uniforme e consensual, a fim de viabilizar os ideais de um regime, certamente não se 

mostra um bom caminho para o futuro das democracias atuais.  
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A IMUNIDADE RELIGIOSA E AS LOJAS MAÇÔNICAS 

 

THALYTA SILVESTRE SILVA1   
 

1Faculdades Santo Agostinho  

 

A Constituição, no art. 150, VI, b, prevê a imunidade religiosa sobre os templos de 

qualquer culto, desonerando-os de impostos sobre patrimônio, renda e serviços. O 

conceito de templo detém larga amplitude semântica, por esse motivo surgem vários 

questionamentos sobre o tema. Nesse sentido, esse trabalho tem por objetivo analisar se 

há possibilidade de aplicação da imunidade religiosa às lojas maçônicas. Metodologia: 

Para o desenvolvimento e aplicação deste projeto, será realizada uma pesquisa 

bibliográfica e documental, tendo como principais fontes livros, artigos de periódicos e 

jurisprudência. Os resultados que se buscam com a presente pesquisa é analisar se 

aplica-se a imunidade religiosa às lojas maçônicas, tendo como fonte principal 

jurisprudências, realizando um estudo sobre a imunidade religiosa, o conceito de templo 

e culto. Conclusão: O conceito de religião é aberto. Sendo assim, mesmo que um 

agrupamento litúrgico não se apresenta como templo na forma, o é na essência. Assim, 

as lojas maçônicas são imunes e suas lojas guardam conotação de templo.  Referências: 

Sabbag, Eduardo. Manual de direito tributário. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013; Coêlho, 

Sasha Calmon Navarro. Curso de direito tributário . 13. Ed. ver., atual. E ampl. Rio de 

Janeiro: Forense, 2014; < http://eduardosabbag.jusbrasil.com.br/artigos/121933885/a-

imunidade-religiosa-e-as-lojas-maconicas>. Acesso em: 10/09/2014.  

 

A imunidade religiosa está prevista na alínea b do inciso VI do art. 150 da Constituição 

Federal que dispõe sobre a vedação da União, Estados, Municípios e Distrito Federal de 

instituir impostos sobre templos.   

 

Conforme Coêlho (2014) no Brasil, o Estado é laico, não tem religião oficial, 

respeitando todas as religiões e as protegendo, não realizando poder de polícia ou poder 

de tributar, exceto para evitar sacrifícios humanos ou fanatismo demente.    

Consoante Sabbag (2013), apesar de o Brasil ser um Estado laico, não significa que não 

é teísta, já que no próprio preâmbulo do texto constitucional faz menção à “proteção de 

Deus” sobre os legisladores constituintes, sendo assim, os representantes do povo 
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partiram da premissa que um Ser Supremo existe, seguindo o princípio da neutralidade 

e garantindo o pluralismo religioso.   

 

A imunidade para templos trata da desoneração de impostos que possam recair sobre a 

propriedade de seus bens imóveis. Portanto, não estão exonerados os demais tributos 

que terão normal incidência, ou seja, tal imunidade não se aplica às taxas de 

contribuição de melhoria, às contribuições sociais ou parafiscais e aos empréstimos 

compulsórios.   

 

No que se refere aos conceitos de culto e templo, conforme Sabbag  (2013, p. 331), 

“culto é manifestação religiosa cuja liturgia adstringe-se a valores consoantes com o 

arcabouço valorativo que se estipula, programática e teleologicamente, no texto 

constitucional.   

 

Dessa forma, o culto deve prestigiar a fé e os valores que o circundam, sem colocar em 

risco pilares de nosso Estado, como a igualdade e valores morais e religiosos. Com isso, 

segundo Sabbag (2013), seitas com inspirações atípicas, demoníacas ou satânicas, que 

incitem racismo, sacrifícios humanos ou violência não são protegidas .  

Já o conceito de templo detém larga amplitude semântica. De acordo cm Sabbag (2013, 

p. 333):  

  
A dourina tem enfrentado dificuldades em reduzi-lo a planos cartesianos, e a 
prática tem mostrado uma inaudita expansão das igrejas pelo mundo, 
frustrando a tentativa de precisa definição do papel que tais entidades vêm 
ocupando na realidade hodierna.    

 

Há três teorias que tentam definir o conceito de templo. A primeira é a teoria clássico-

restritiva que conceitua templo como local destinado à celebração de culto. Exemplo: 

não pode haver incidência de IPTU sobre o imóvel se o culto ocorre no quintal de casa; 

a segunda teoria é a teoria clássico-liberal que conceitua o templo como tudo aquilo 

que, direta ou indiretamente, viabiliza o culto; a terceira é a teoria moderna que 

conceitua o templo como entidade, organização ou associação mantenedora do templo.   

Nesse sentido, ressalta-se o art. 150, parágrafo 4º, CF que prevê:  

 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:   
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§4º. As vedações expressas no inciso VI, alíneas “b” e “c”, compreendem 
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades 
essenciais das entidades nelas mencionadas.   

 

Sendo assim, a teoria moderna, segundo Sabbag (2013), tem-se mostrado a mais 

adequada, já que o próprio legislador usou o vocábulo “entidade”, dando entendimento 

de desprendimento da estrutura formal, em virtude do dinamismo da atividade.  

 

Ressalta-se que, conforme o mencionado artigo, a desoneração de impostos alcança o 

patrimônio mobiliário e imobiliário, as rendas e os serviços, quando vinculados a 

finalidades religiosas.   

 

No que refere à aplicação da imunidade religiosa às lojas maçônicas, alguns julgados 

consideraram as lojas maçônicas como templo.   

 
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – MAÇONARIA – 
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO 
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 
363/2001. 1. “A maçonaria é uma religião, no sentido estrito do vocábulo, 
isto é na “harmonização da criatura ao Criador.” É religião maior e 
universal”. (Proc. 2003.0150093525 – APC, Relator ASDRUBAL 
NASCIMENTO LIMA, 5ª Turma Cível, julgado em 15/03/2004, DJ 
24/06/2004 p. 64).  

 

Por sua vez, consoante Sabbag (2013), para a Fazenda Pública do Distrito Federal, a 

loja maçônica  não pode ser imune, já que não são templos os locais em que ocorrem 

reuniões e , portanto, não é religião.  

 

Ocorre que, a complexidade emerge da natureza semissecreta da maçonaria. Há três 

argumentos contrários à imunidade para lojas maçônicas: o primeiro alega que os rituais 

da maçonaria são filosofias de vida; o segundo é a acessibilidade restrita às reuniões; e, 

por fim, o último argumento é a natureza semissecreta da maçonaria.  

 

Para Sabbag (2013, p. 345), a maçonaria deve ser considerada uma religião, visto que 

seu rito é sacramental e “apresenta-se pelo aspecto externo (a liturgia cerimonial, a 

doutrina e os símbolos) e pelo aspecto interno (a liturgia espiritual ou mental).  

 

Além disso, a Lei complementar n. 277/00, acrescida da LC 363, prevê a isenção de 

IPTU para imóveis construídos e ocupados por templos maçônicos, expressão esta 
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utilizada pelo legislador distrital.  

 

No que refere à alegação de que para ter imunidade deve haver caráter público, para 

Sabbag, em toda liturgia religiosa há mistérios que são alcançáveis apenas por alguns.   

Portanto, houve um expressivo crescimento de igrejas, fazendo-se necessária a reflexão 

sobre esse fenômeno. Além disso, o conceito de religião é aberto. Sendo assim, mesmo 

que um agrupamento litúrgico não se apresenta como templo na forma, o é na essência. 

Assim, as lojas maçônicas são imunes e suas lojas guardam, segundo Sabbag (2013), 

conotação de templo.                                              

  



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

309 
 

A RECUPERAÇÃO JUDICIAL COMO MECANISMO DE EFETIVAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA 

 

WELVISON JORDAN RODRIGUES SILVA¹; PATRÍCIA EMANUELLE LEAL 

ALVES1 

 
1Acadêmico, Sétimo Período Matutino, Faculdade De Direito Santo Agostinho - 
Montes Claros 
 

 

A empresa, no atual sistema jurídico brasileiro, possui dentre seus delineamentos a 

função social, que abarca os interesses coletivos correlacionados com os interesses 

individuais. A Lei 11.101/2005 modernizou o direito concursal, ao inserir o instituto 

recuperação da empresa, que ingressa no universo normativo brasileiro, com o propósito 

de conservação da empresa em situação patológica, a fim de minimizar os efeitos da 

falência na sociedade brasileira. O presente trabalho tem como objetivo: analisar a 

importância do processo da recuperação judicial como mecanismo de preservação da 

empresa. Metodologia: o estudo será desenvolvido através de um método dedutivo e 

procedimento bibliográfico. Resultados: Intentando a multiplicidade de interesse na 

permanência, continuidade e preservação da empresa, que perpassa o cunho patrimonial 

dos credores em recuperarem seus créditos, alcançando os interesses dos empregados 

em manterem seus empregos com condições efetivas para desfrutarem dos seus salários 

e se ressarcirem dos benefícios em atrasos, e também os interesses concernentes à 

sociedade e ao Estado, que se beneficiam, mesmo que de forma indiretamente, com a 

produção de riquezas, é salutar a importância do instituto recuperação judicial da 

empresa, como fomentador da economia aquecida, e garantidor da estabilidade 

econômica e social. No que tange a conservação da estrutura empresarial, prioriza a 

recuperação em detrimento da liquidação, restando a admissibilidade da insolvência 

jurídica adstrita ao esgotamento de tentativas, quando infrutíferos os meios da 

reestruturação. Conclusão: Isto posto, insta salientar a imperiosa função da recuperação 

judicial como meio eficaz e harmonioso na efetivação do princípio estruturador do 

direito falimentar que viabiliza a preservação da empresa, constatando que tal 

recuperação não indica, apenas, mera proteção ao empresário, mas também à sociedade 

e Estado. Ademais, representa um grande avanço no cenário jurídico brasileiro, na 
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tentativa de proporcionar a continuidade da unidade produtiva, consolidando a busca de 

saneamento da crise econômico-financeira e patrimonial, e a preservação da atividade 

econômica e dos seus postos de trabalho, gerando um ambiente econômico com maior 

segurança jurídica, o que culmina em alicerces sólidos para um crescimento sustentável 

do país. 
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A RELATIVIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE PARA MAIORES DE DOZE E 

MENORES CATORZE ANOS 

 

VÂNIA ERENI LIMA VIEIRA1; CARLOSMAGNUM COSTA NUNES2 

 
1Bacharel Em Direito Pela Faculdade De Direito Santo Agostinho. Especialista Em 
Direito Público. Advogada E Professora Universitária. 
vanialimavieira@yahoo.com.br. 
2Bacharel Em Direito Pela Faculdade De Direito Santo Agostinho. Especialista Em 
Direito Administrativo. Advogado. cmagnumnunes@hotmail.com. 
 

 

INTRODUÇÃO: A lei nº 12.015/2009 inovou ao tratar de Crimes Contra a Dignidade 

Sexual no Código Penal Brasileiro. Além de mudar a descrição de alguns tipos penais 

que consequentemente levou a discussões doutrinárias e divergências jurisprudenciais, 

introduziu a expressão “Vulnerável”. No que tange ao crime de estupro de vulnerável 

descrito no caput artigo 217-A temos que a expressão “vulnerável” constrói uma 

dicotomia entre a realidade social e o mundo jurídico. O legislador desconstituiu o 

conceito de vulnerabilidade relativa, nos casos de menores de 14 anos e maiores de 12 

anos, passando a tratá-la de forma absoluta. Assim, pela legislação, em qualquer caso de 

estupro contra menores de 14 (catorze) anos presume-se a violência. Ocorre que alguns 

magistrados, ao julgarem casos concretos, vêm absolvendo os praticantes de estupro de 

vulnerável sob o argumento de que, em determinados casos, essa vulnerabilidade pode 

ser relativizada. Portanto, em casos em que a vítima tem características que possa 

induzir a erro ou mesmo se se configura como “prostituta”, descaracterizado estaria o 

crime de estupro de vulnerável. OBJETIVO: Compreender os casos especiais em que a 

vulnerabilidade, nos casos de estupro de vulnerável com vítimas menores de 14 anos e 

maiores de 13 anos, pode ou não ser relatividade tornando inimputável o réu. 

METODOLOGIA: Estudo descritivo e explicativo, fundamentado na legislação pátria 

sobre o tema, mas, sobretudo, nos recentes julgados que relativizam a vulnerabilidade 

nos casos acima descritos. RESULTADOS: Com o levantamento jurisprudencial, 

evidenciou-se que: 1) a vulnerabilidade do menor de 14 anos e maior de 13 anos pode, 

em determinados casos, vir a ser relativizada, não aplicando ao acusado as penas 

decorrentes do crime previsto no art. 217-A do Código Penal; 2) No caso de os pais da 

vítima consentirem no relacionamento, como narrado em julgado da 2ª Turma Criminal 
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do TJDF, temos que “O consentimento dos pais de menor com 11 anos de idade, a que 

namore varão maior, demonstra estar ela capacitada a se relacionar com o outro sexo, 

não sendo de se admitir a "innocentia consilii", fundamento da violência presumida, se, 

quanto o namoro, os genitores não exercem a vigilância que deles é exigida”; 3) Em se 

tratando de menor que vive na prostituição. CONCLUSÃO: Conclui-se, portanto, que a 

vulnerabilidade trazida pela reforma da Lei 12.015/2009 não se configura critério 

absoluto da aplicação penal, deixando a cargo do magistrado a análise do caso em 

concreto. 
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A TEMATIZAÇÃO JURÍDICO-EGOLÓGICA COSSINIANA: HORIZONTES E 

RUPTURAS DO REDUCIONISMO NORMATIVO 

 

RAFAEL SOARES DUARTE DE MOURA 

 

Pensar o Direito em interação/integração com outros fenômenos/áreas da sociedade 
significa possibilitar novos caminhos e horizontes interpretativos para a configuração 
formal apresentada pelas normas vigentes, mas não estáticas.  Pensar a teoria egológica 
é aventurar-se em realidades que extrapolam, não dispensando o olhar lógico-normativo 
restrito, de forma que o mundo objetivo, o homem e a sociedade apresentam-se como 
motores impulsionadores dos fatos da vida e do Direito como fruto dessas múltiplas e 
intermináveis (des)combinações evidenciadas no horizonte histórico fenomênico. A 
justiça, como catalizador e equalizador do poder, da paz, da ordem e da segurança, 
cooperação e solidariedade, reflete a possibilidade de se compreender dialogicamente 
como as dimensões do existir com os outros são filtradas e amadurecidas quando do 
estabelecimento de instrumentos e instituições que oportunizem a concretização plena 
da existência, da coexistência. O Direito não representa, dessa forma, um fim em si, um 
conceito superior, abstrato, perfeito, intangível e controlador da sociedade, no sentido 
de submissão irrestrita às suas estruturas e aparatos lógico-racionais. Mas, deve-se 
compreendê-lo como ponte de oportunidades que serão tanto mais efetivas e eficazes 
quando possibilitarem um espaço aberto de (re)construção de suas próprias estruturas, 
de forma a atender as reais e presentificadas necessidades sociais. Teoria e prática 
imbricadas diante do realismo histórico-fenomênico apresentado pelo pensamento 
husserliano. A presentificação da justiça na esfera intersubjetiva das relações humanas 
se consolida com a máxima aristotélica da equidade, mediante a consecução de um 
tratamento mediato desigual para que se alcance uma finalidade expressa pela busca de 
uma justiça materialmente aferida. A cada um compete um tratamento dispensado em 
observância às suas realidades, limitações e necessidades. O pensar o outro na teoria 
egológica apreende essa sensibilidade para além da mera subsunção dos fatos da vida às 
estruturas normativas. A lei e seus institutos são úteis e, mais do que isso, necessários 
para que a justiça e seu intento sejam alcançados. Mas não se deve sobrestimar suas 
estruturas em detrimento do horizonte histórico das múltiplas realidades e dimensões 
socioculturais em que a sociabilidade se manifesta em intersubjetividade criativa e 
possibilitadora de novos rumos, novos olhares construtivos de uma realidade em 
constante processo de (des)identificação. 
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ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL 

EM FACE DA FUNDAMENTAÇÃO DE ACÓRDÃOS 

 

MATHEUS DE QUADROS VELOSO1; TALITA SOARES MORAN2 

 
1Acadêmico Do Curso De Direito Da Universidade Estadual De Montes Claros 
/Unimontes 
2Professora Mestre Da Faculdade De Direito Santo Agostinho/FADISA E Do 
Curso De Direito Da Universidade Estadual De Montes Claros/ Unimontes 
 

 

Em sede de recurso especial ou extraordinário, para que o Tribunal Superior competente 

julgue o mérito, previamente deve ser feito o juízo de admissibilidade do recurso. O 

órgão competente para realizar o juízo de admissibilidade tem como função aferir a 

presença de pressupostos intrínsecos e extrínsecos. Em relação aos pressupostos 

intrínsecos, o pressuposto do interesse recursal ganha destaque em relação à criação dos 

precedentes judiciais, considerando que as decisões dos Tribunais, em regra, são 

observadas pelas instâncias inferiores. Didier Júnior e Cunha (2012) sustentam que, 

tradicionalmente, o interesse de recorrer é tomado como sinônimo de sucumbência, 

apontando o recurso como um instrumento pelo qual se visa à remoção de um gravame 

causado pela decisão objeto do recurso, especificamente em seu dispositivo. Todavia, 

sabe-se que o precedente judicial é derivado da fundamentação das decisões, que, de 

acordo com a interpretação sistêmica do ordenamento jurídico brasileiro, não poderia 

ser objeto exclusivo de um recurso, pois não gera sucumbência por não ter aptidão para 

criar norma individualizadora para o caso concreto. Objetivo: Esta pesquisa objetiva a 

análise, sob nova percepção do interesse de agir, da possibilidade de impugnação, via 

recurso especial ou extraordinário, direcionado à fundamentação de um acórdão, tendo 

como escopo a construção de precedentes judiciais. Metodologia: Utilizou-se para tanto 

o método de abordagem dedutivo, por meio da pesquisa bibliográfica e jurisprudencial. 

Resultados: A pesquisa revelou a possibilidade de impugnação da fundamentação de 

uma decisão sem que se impugne concomitantemente o seu dispositivo, haja vista que a 

ideia de interesse recursal deve ser analisada como utilidade, aspiração de situação mais 

vantajosa do que a posta pela decisão objeto do recurso. Sendo assim, a obtenção de um 

precedente favorável a sua situação garantirá ao recorrente maior segurança jurídica em 

relação a casos futuros. Esta hipótese começou a ser amparada jurisprudencialmente a 
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partir do reconhecimento da repercussão geral do Recurso Extraordinário nº ARE 

647.651 RG/SP, interposto pela EMBRAER, que teve como cerne a impugnação de 

parte da fundamentação do acórdão em que o TST julgou improcedente a pretensão 

autoral, estando a recorrente no polo passivo.   Conclusão: É admissível interposição 

dos recursos para se discutir exclusivamente fundamentação de um acórdão, sem atacar 

o seu dispositivo, quando restar demonstrada a utilidade ao recorrente.  
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AS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DA DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/07 

 

CARLOSMAGNUM COSTA NUNES1; VÂNIA ERENI LIMA VIEIRA2 

 
1Bacharel Em Direito Pela Faculdade De Direito Santo Agostinho. Especialista Em 
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INTRODUÇÃO: O concurso público é a principal via de acesso ao serviço público em 

qualquer escala no âmbito da administração pública federal, estadual e municipal. Nos 

termos da Constituição Federal de 1988, sem seu artigo 37, II, é imprescindível a 

realização de concurso público para conceber a investidura em qualquer cargo ou 

emprego público. Todavia, no Estado de Minas Gerais fora aprovada a Lei 

Complementar nº 100/2007, a qual em seu artigo 7º permitiu o ingresso no serviço 

público de pouco mais de 90 mil pessoas sem o devido concurso público. Não obstante, 

frente à nítida burla ao texto constitucional, o Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 

4876, veio a declarar a inconstitucionalidade do art. 7º da Lei Complementar nº 

100/2007. Em sua decisão, o STF determinou a imediata “exoneração” dos agraciados 

pela lei, mas não determinou os direitos a eles inerentes. OBJETIVO: Compreender os 

efeitos jurídicos ocasionados pela declaração de inconstitucionalidade da Lei 

Complementar nº 100/2007. METODOLOGIA: Estudo descritivo e explicativo, 

fundamentado na hermenêutica constitucional, na supremacia da constituição e nos 

efeitos gerados pelas decisões de inconstitucionalidade de lei infraconstitucional. 

RESULTADOS: Com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 

100/2007, serão afetados por essa decisão pouco mais de 90 mil servidores que foram 

indevidamente “efetivados”, gozando nesse período de todos os benefícios concedidos 

pelo “status” de servidores públicos. Contudo, a decisão do STF não determinou as 

garantias que poderiam ter esses servidores, transformando a situação financeira, social 

e cultural dessas pessoas em uma incógnita. Todavia, várias são as leis 

infraconstitucionais e jurisprudências que asseguram aos servidores “exonerados” em 

decorrência desta decisão, como, por exemplo, a percepção de recolhimento do Fundo 
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de Garantia por Tempo de Serviço com fundamento da súmula 363 do Tribunal 

Superior do Trabalho. Ademais, a própria decisão do STF ainda assegurou o direito 

adquirido daqueles que já se encontrava em situação de aposentadoria até a data de 

publicação da ata de julgamento. CONCLUSÃO: Conclui-se que, apesar da declaração 

de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100/2007, os “servidores” que 

sofrerão os efeitos da respectiva decisão ainda poderão buscar alguns direitos e 

garantias perante o judiciário, visto que há inércia da administração pública para 

cumprir a decisão. 
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ASPECTOS JURÍDICOS DO TRANSEXUALISMO: A (IM)POSSIBILIDADE 

DE ANULAÇÃO DO CASAMENTO DO TRANSEXUAL 

TRANSGENITALIZADO POR ALEGAÇÃO DE ERRO ESSENCIAL 
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Agostinho – FADISA 
 

 

O presente trabalho versa sobre os aspectos jurídicos relativos ao transexualismo que 

envolvem, especialmente, o casamento do transexual e as hipóteses de sua anulação, 

segundo o art. 1557, inc. I, do CCB/02. O objetivo do estudo é analisar a possibilidade 

ou não de anulação do casamento por erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge, 

quando a informação a respeito da cirurgia de redesignação de gênero não for conhecida 

pelo cônjuge que contrai núpcias com o transexual, compreendendo os aspectos 

médicos do transexualismo e da cirurgia de redesignação de gênero e suas implicações 

jurídicas. O transexualismo é classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

como transtorno de identidade de gênero (TIG), cujo código de identificação (CID-10) é 

o F64.0, e está elencado entre as doenças mentais. A perspectiva jurídica assumida 

atém-se aos direitos da personalidade do transexual, sobretudo no que se refere ao 

direito à identidade de gênero, integridade físico-psíquica e à intimidade, tendo como 

fundamento supremo a dignidade da pessoa humana, previsto no preâmbulo da 

DUDH/48 e no art. 1º, inc. III, da CFRB/88. A metodologia utilizada para o 

desenvolvimento do trabalho dar-se-á através de pesquisa bibliográfica e documental. 

As principais fontes de consulta serão livros de Direito Civil, principalmente os que 

tratam dos direitos da personalidade e do direito de família; livros de Psicologia, com 

enfoque nos transtornos de identidade de gênero; livros de Sociologia, que tratam da 

ideia de gênero; artigos de periódicos; precedentes jurisprudenciais; e documentos 

eletrônicos. O resultado obtido através da pesquisa permitirá identificar a adequada 

interpretação do disposto no art. 1557, inc. I, do CCB/02, aplicado ao casamento do 

transexual transgenitalizado. Diante do fundamento da dignidade da pessoa humana e 

dos direitos da personalidade assegurados, inclusive, na CRFB/88 em seu art. 5º, inc. X, 

conhecendo os aspectos médicos do transexualismo e considerando que o elemento 
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constituidor do erro, a falsa representação da realidade, não pode ser vislumbrada na 

situação proposta, a conclusão hipotética do estudo será pela impossibilidade de 

anulação do casamento, propondo-se, como solução do problema, a dissolução da 

sociedade conjugal mediante o divórcio. 
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BICAMERALISMO VERSUS UNICAMERALISMO:  

UMA ANÁLISE COMPARATIVA 
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1Estudante Do Quarto Período De Direito Das Faculdades Santo Agostinho De 
Montes Claros – MG, arnonarruda@outlook.com 
 

A teoria da tripartição dos poderes estatais, cujos primórdios remontam a 

Aristóteles(2001) e Platão(2004), é praticada em diversos países. Contudo, as 

configurações de cada um dos poderes pode variar conforme as circunstâncias. No 

âmbito legislativo, por exemplo, há dois principais modelos: bicameralismo e 

unicameralismo. O objetivo do presente resumo é comparar os dois modelos 

mencionados, a fim de concluir qual seria o mais adequado ao contexto brasileiro, já 

que no país há quem defenda o fim do Senado. Para chegar ao alvo pretendido, a 

metodologia utilizada foi a análise da fortuna crítica acerca do tema. Os argumentos 

favoráveis ao sistema bicameral residem na sobriedade, pelo menos em tese, que um 

senador teria, pois os mandatos duram 8 anos e a idade mínima para ser eleito é 35 

anos; também no fato de ser adequado a países federais e heterogêneos, por propiciar 

uma casa legislativa que represente o povo e outra que represente demais entes 

federados, no caso brasileiro, Estados-membros. Outro ponto a se observar é o fato de o 

Senado ter prerrogativas importantes, como julgar o Presidente da República em crimes 

de responsabilidade. O sistema unicameral, por sua vez, possibilita maior celeridade no 

processo legislativo; a priori,onera menos o Estado; é mais próximo do povo, pois 

anseios populares, ainda que momentâneos, podem se satisfazer mais facilmente; além 

de gerar maior conjugação entre Executivo e Legislativo. Dado relevante para o debate 

se observa nas declarações de Omar Chehade, parlamentar do Peru (atualmente 

unicameral) em entrevista ao jornal El Comércio. Segundo Chehade, citado por 

Martinez(2013), o Presidente lega cerca de 270 vetos a projetos de lei a cada cinco anos, 

na época bicameral peruana a média era de 25 a 30 vetos por mesmo período. Os 

resultados da comparação entre os modelos descritos mostram que a revisão senatorial 

é importante para o conteúdo dos projetos aprovados, além de gerar economia, afinal, 

sessões para apreciar vetos têm custo, como mostra o exemplo do Peru. Também, 

conjugação maior entre Executivo e Legislativo do que a já existente é perigosa para a 
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autonomia do Congresso, logo, para a democracia. Ademais, o Brasil é um país 

diversificado e com grandes desigualdades regionais, o que demanda a existência do 

Senado. Com base nos argumentos acima expostos e na relevância das prerrogativas 

senatoriais, a conclusão do presente trabalho é que a manutenção do modelo bicameral, 

do Senado, é o mais adequado ao Brasil. 
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CONSTITUIÇÃO: FOLHA DE PAPEL OU AUTORIDADE MÁXIMA? 
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As ideias de Konrad Hesse - em sua obra “A força normativa da Constituição” - e 

Ferdinand Lassalle -na obra “A essência da Constituição- ganharam relevo na ciência 

jurídica, entre outros aspectos, pela visão contraditória que abordam acerca da 

normatividade da constituição. Para Lassale, a constituição escrita representa um texto 

despido de normatividade, o que Hesse refuta. Questiona-se qual dos entendimentos 

merece prosperar, considerando o papel desempenhado pelos textos constitucionais 

contemporâneos. O estudo tem como objetivo investigar qual das obras se ajusta à 

realidade vigente, utilizando método comparativo. Para Ferdinand, a constituição 

formal é apenas uma reprodução dos fatores reais de poder (constituição real) e a 

segunda sobrepõe-se à primeira. Konrad afirma que, apesar de se dever observar a 

realidade e as relações de poder dominantes, a constituição não é seu subproduto, pois 

sua força normativa deriva da “vontade de constituição”, que garante substrato para que 

a constituição ganhe força cogente. Lassalle vivenciou a Revolução Prussiana de 1848: 

cenário em que se buscava o fim do autoritarismo e almejava a democracia. Hesse tem 

como contexto histórico o pós 2ª Guerra Mundial: uma Alemanha que buscava a 

reconstrução física e o resgate da sua soberania. Sob a análise dos contextos em que 

foram criadas as obras, compreende-se por que Lassalle via a constituição escrita como 

mera folha de papel, dando importância maior aos fatores reais de poder: a sociedade 

que vivenciara era regida por um monarca despótico que privilegiava uma pequena 

parcela da população e, mesmo não subsidiado pelas leis, continuaria no poder, posto 

que o povo compõe um poder inorgânico, com força descentralizada, sem possibilidades 

de mudar os fatos. Da comparação entre as obras, chega-se ao resultado de que é 

possível encontrar um meio termo e afirmar que elas se complementam, considerando 

que não se deve ver o desenvolvimento da dogmática constitucional como subtração/ 

sobreposição de pensamentos, pois a evolução se dá pela adição de ideias e 

aperfeiçoamento de teorias. Para Lassalle, a constituição real assume um papel 
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importante, Hesse complementa tal raciocínio ao aduzir que se devem levar em 

consideração as realidades social, política e econômica sem olvidar o texto normativo, 

porque é ele que garante segurança e certeza jurídica. Conclui-se, portanto, que o texto 

escrito assume a posição de autoridade máxima. 
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Como se sabe, o Estado só se faz presente através das pessoas físicas que em seu nome 

manifestam determinada vontade. Para tanto, a lei lhes confere algumas prerrogativas 

para a satisfação dos interesses públicos, sendo essas prerrogativas os poderes 

administrativos.  Eis a pertinência do que afirma FILHO (2014, p. 51): “Pode-se 

conceituar os poderes administrativos como o conjunto de prerrogativas de direito 

público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir 

que o Estado alcance seus fins”.  Dentre esses poderes, destaca-se o poder 

discricionário, que, segundo Celso Antônio Bandeira, consiste na prerrogativa 

concedida aos agentes administrativos de elegerem, entre várias condutas possíveis, a 

que traduz maior conveniência e oportunidade dos atos que vai praticar na qualidade de 

administrador dos interesses coletivos. Ocorre que, muitas vezes, a pretexto de agir com 

discricionariedade, o agente se conduz fora dos limites da lei ou em direta ofensa a esta, 

o que caracteriza a arbitrariedade. Nesse viés, o objetivo deste trabalho é diferenciar a 

discricionariedade da arbitrariedade, visto que, em hipótese alguma, podem ser 

confundidas, haja vista a importância que lhes é dada pelo ordenamento jurídico. Como 

metodologia, valeu-se de uma pesquisa bibliográfica.  A partir das leituras e análises, 

depreende-se, como resultado da pesquisa, que a liberdade da escolha pelos critérios de 

conveniência e oportunidade não se coaduna com a atuação fora dos limites da lei. A 

esse respeito, FILHO (2014, p. 53) pondera “Enquanto atua nos limites da lei, que 

admite a escolha segundo os critérios de conveniência e oportunidade, o agente exerce a 

sua função com discricionariedade, e sua conduta se caracteriza como inteiramente 

legítima”. Em lado oposto está a arbitrariedade, caracterizada pela conduta ilegítima e 

suscetível de controle de legalidade. Neste ponto, segundo Celso Antônio, se situa a 

linha diferencial entre ambas: não há discricionariedade contra legem. Em face do 

raciocínio expendido, conclui-se que o Estado confere aos seus prepostos o poder para a 

prática de atos administrativos, dentro dos parâmetros legais, pautado no juízo da 
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conveniência e oportunidade. E, por esse motivo, não pode ser confundido com a 

arbitrariedade, que consiste em atos contaminados pelo vício da ilegalidade, devendo, 

portanto, ser corrigidos. Por derradeiro, urge destacar que a discricionariedade não se 

aduz como um poder abstrato conferido ao agente pelo Estado, mas sim como condição 

dada ao agente para que este, no exercício das suas funções, tome a decisão mais 

adequada. 
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O que se pretende demonstrar neste trabalho é uma forma célere e eficaz de resolução 

de conflitos, que tem por objetivo a compensação extrajudicial, quando constatados 

erros ou falhas, em produtos ou serviços passíveis de gerar indenização por danos 

materiais e morais aos consumidores em geral, sem a necessidade de exaustivo e 

desgastante processo judicial.  A referida compensação que, atualmente se concentra no 

ressarcimento financeiro, poderá ser de outra natureza, tais como brindes, isenções etc. 

As etapas de funcionamento são simples e concisas. O cliente fará sua queixa por 

diversos canais de reclamação disponibilizados pela empresa fornecedora do produto ou 

serviço. Após a reclamação, haverá o recebimento pela ouvidoria que irá avaliar se, 

efetivamente, existe o erro ou a falha e, em caso positivo, encaminhará o assunto para a 

avaliação da área jurídica.  Em sequência, a área jurídica, por sua vez, ao confirmar a 

ocorrência da falha/erro, indicará uma compensação que será oferecida ao cliente, com 

base na jurisprudência e casos semelhantes. A metodologia utilizada e aplicada constará 

de pesquisa descritiva e exploratória, analisando dados de uma instituição que já faz uso 

dessa boa prática, qual seja, a Empresa Pública - Caixa Econômica Federal, e vem 

demonstrando resultados extremamente satisfatórios, dentre os quais destaca-se a 

resolução do conflito sem a intervenção do Poder Judiciário, redução da litigiosidade, 

redução do risco jurídico, diminuição dos custos da Justiça, celeridade na solução do 

conflito, educação e conscientização do cliente/consumidor sobre seus direitos, com 

vistas à melhoria do mercado de consumo e da sociedade. Chega-se à conclusão de que 

essa prática reduz a litigiosidade entre clientes não satisfeitos e fornecedores e que, por 

consequência, beneficia a sociedade como um todo, pois introduz procedimentos que 

solucionam litígios sem a intervenção do Poder Judiciário, com consequente diminuição 
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nos custos e na morosidade da justiça. A principal inovação dessa boa prática é a quebra 

de paradigma e mudança cultural das instituições que temiam em reconhecer seu erro e 

compensá-lo, sem que, para tanto, o cliente tivesse que recorrer ao Poder Judiciário. 

Com isso, restabelece o equilíbrio jurídico que ela própria rompeu, antecipando-se à 

eventual condenação judicial. 
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Objetivo – O objetivo do estudo é comparar a relação egoísmo versus altruísmo da 

conduta individual para a esfera coletiva. É possível fazer uma analogia das ideias 

acerca do egoísmo humano, analisando obras de Thomas Hobbes (2000) e Hannah 

Arendt (2004). Métodos – Hobbes viveu na transição do século XVI para XVII. Uma 

época conflituosa, marcada por um período de turbulência e instabilidade em que se 

encontrava a Inglaterra, como afirma Almeida (2013), além de grandes conflitos 

religiosos. Em sua obra, “o Leviatã” Hobbes, (2000) explanou o seu ponto de vista a 

respeito da natureza humana. Para ele, o homem é naturalmente mau e egoísta, ou seja, 

sempre procura fazer as coisas de acordo com sua perspectiva e visando apensas ao seu 

próprio bem. Por isso destacou a necessidade de se viver em sociedade e da existência 

de um Estado soberano. Arendt, por sua vez, viveu durante o século XX. Em uma época 

também conflituosa, ela vivenciou transformações políticas desse século e conflitos, 

como a primeira e a segunda guerra mundiais. Na “Condição Humana”, Arendt (2004) 

não fala propriamente da natureza humana que, para ela, é algo cabível apenas ao 

conhecimento divino, mas fala a respeito da existência humana em que, as ações 

humanas, como o egoísmo, são condicionadas pela sociedade, ou seja, não há uma 

existência natural das coisas, mas, sim, uma condição para que elas existam, como, por 

exemplo, a banalização do mal. Resultados – Fazendo essa comparação percebe-se uma 

aproximação dos temas, embora os autores tenham vivido em épocas distintas, no que 

diz respeito à época conflituosa em que ambos viveram e de que, para eles, o egoísmo 

está presente no convívio em sociedade, assim, como também, está presente na época 

atual, independentemente da sua origem. Conclusão – O egoísmo é algo presente na 

sociedade e é esse egoísmo que faz com que as relações humanas hoje sejam cada vez 

mais indiferentes e individualistas e produz a atual estrutura social. 
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Apresentando-se como um modelo apropriado a países possuidores de generosa 

extensão geográfica, compreendida por diferentes culturas, raças, ideologias e condições 

financeiras, o federalismo foi adotado pelo Brasil logo com a Constituição de 1891, 

pautado nas características do modelo clássico estadunidense. Entretanto, com a 

Constituição Federal de 1988, o Brasil se afasta do clássico modelo dual para adotar um 

federalismo com características peculiares, sendo uma delas o reconhecimento dos 

municípios como entes federativos autônomos. Embora tenha sido responsável por uma 

notória descentralização, o modelo arquitetado não se manteve estável. Verificou-se, 

que no período posterior à instauração da nova ordem constitucional, a União encontrou 

inúmeras dificuldades para manter governabilidade sobre um modelo desequilibrado. 

Assim, após a CRFB/88, diversas foram as atitudes tomadas pelo Governo Federal em 

busca de reformar o sistema federativo brasileiro, com o intento de conter as atitudes 

irresponsáveis dos Estados-membros. Posturas como dificultar a criação de Municípios; 

retirar determinados meios de obtenção de recursos extrafiscais dos governadores; 

vincular receitas dos próprios entes subnacionais às políticas sociais desejadas pelo 

Executivo Federal; assim como o estabelecimento de normas que visam evitar o 

endividamento por parte dos entes subnacionais foram providenciadas pela União com o 

intuito de tornar o país governável, em meio a um federalismo predatório. O presente 

trabalho tem por objetivo analisar a forma de organização do Estado brasileiro, com 

enfoque no desenho federativo promovido na CRFB/88, correlacionando-o com o 

modelo de Estado federal subsistente nos dias atuais. A metodologia utilizada consistiu 

em revisão bibliográfica. O resultado parcial aponta para a existência de impulsos 

centralizadores que desencadearam um processo de mudança na estrutura federativa 

brasileira após a promulgação da CRFB/88, com uma consequente constatação da 

recuperação pela União de alguns poderes perdidos com a descentralização promovida 
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pelo texto constitucional. Assim concluiu-se que a reconfiguração do federalismo 

brasileiro pós-1988, de certa forma, emergiu-se da necessidade de contenção aos entes 

subnacionais para que não continuassem utilizando do sistema em prol exclusivo de 

seus próprios interesses. 
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O presente estudo tem por objetivo a analisar a função socioeconômica dos tributos, 

mediante uma abordagem aproximada do Direito Tributário e dos Direitos Humanos. É 

cediço que sob o paradigma do Estado Democrático de Direito o Sistema Tributário 

deve cumprir três funções essenciais: prover o Estado dos recursos necessários à 

consecução das suas atividades fins; ser instrumento de distribuição de renda e indutor 

do desenvolvimento social do país e contribuir para a minimização das diferenças 

regionais, em atendimento aos objetivos fundamentais do Estado, elencados no art. 3º, 

da CRFB/88. Entretanto, dentre os objetivos fundamentais encontra-se a promoção do 

bem comum, interpretado sob o enfoque da Dignidade da Pessoa Humana, princípio 

fundamental e eixo axiológico do sistema jurídico. Partindo dessa premissa, exsurge o 

seguinte problema: O Direito Tributário, ramo dotado de autonomia dogmática e 

científica, está assentado sobre proposições jurídico-normativas que visem à 

maximização da densidade normativa do princípio da dignidade da pessoa humana e, 

pragmaticamente, à realização do bem comum? Com vistas à consecução dos objetivos, 

a metodologia empregada insere-se na perspectiva jurídico-teórica, através da análise 

de diplomas legais, Jurisprudência dos Tribunais Superiores e, notadamente, da doutrina 

do Direito Constitucional e Tributário. A pesquisa obteve como resultados a 

verificação de que, no paradigma do Estado Democrático de Direito, o princípio da 

dignidade da pessoa humana assume dois vieses: um viés positivo que exige do Estado 

atuação comissiva no sentido de garantir e promover a praticabilidade do ordenamento 

jurídico, com vistas à garantia do mínimo existencial; e um viés negativo, que impõe 

limites à praticabilidade ofensiva aos Direitos Humanos. Conclui-se, portanto, nesta 
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esteira, que o princípio da dignidade humana, no plano positivo, deve orientar o Estado 

na busca pela consecução dos fins e objetivos, direcionando o emprego da receita de 

tributos, prioritariamente, para a promoção do bem-estar humano, garantindo sua 

dignidade e a proteção dos direitos individuais. No plano negativo, conclui-se que a 

dignidade humana, em matéria tributária, deve ser aplicada como limitador ao poder de 

tributar, de modo a garantir que a prestação de tributos seja efetivada com máximo 

respeito à isonomia material, à capacidade contributiva e, principalmente, aos direitos 

individuais e o mínimo existencial, com vistas à harmonização da relação jurídico-

tributária por meio do equilíbrio entre a liberdade do indivíduo-contribuinte e a atuação 

do Estado Fiscal. 
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Este trabalho tem por objetivo analisar a Tutela Antecipada que surgiu por meio da Lei 

8.952/94, introduzindo nova redação ao artigo 273 no CPC. Em termos metodológicos, 

a pesquisa é de natureza qualitativa e do ponto de vista dos seus objetivos é de cunho 

exploratório. Quanto aos procedimentos, a investigação parte de fonte de dados 

bibliográficos cujo referencial teórico se baseia em autores tais como Habermas 

(2003); Popper (1989); Leal (2002); Kelsen (1999) e Bobbio (1998), dentre outros.  O 

tema está sendo analisado com o intuito de investigar se a Tutela Antecipada está em 

consonância ou não com o devido processo legal. Os resultados parciais mostram que 

a Tutela Antecipada não trouxe a possibilidade de manifestação do réu no início da 

demanda; ficando o demandado submetido a uma decisão liminar solipsista, sem 

qualquer chance de dialogicidade ou de participação na fase inicial da lide. Pode-se 

concluir que, embora o Instituto em comento seja importante; há uma limitação em 

relação ao acesso à justiça. Essa restrição refere-se à impossibilidade da participação da 

parte adversa na fase preliminar do processo, uma vez que ao ser concedida a tutela pelo 

modelo atual, o requerido fica submetido a uma decisão sem que tenha previamente 

participado do trâmite processual. Essa situação vai de encontro aos princípios do 

contraditório, da ampla defesa e da isonomia; uma vez que esses elementos são 

essenciais para que seja garantido um direito democrático onde haja a participação de 

todos nos ritos procedimentais, principalmente, no limiar da controvérsia. Por 

conseguinte, o estudo considerou também que a tutela, ora entabulada, ainda que seja 

uma alternativa para “o autor que tem razão”; não se mostra razoável, dentro da 

perspectiva de um direito construído processualmente. Ademais, considera-se que esse 

Instituto deva ser aperfeiçoado e, com isso, seja acrescentado no curso do procedimento 

um outro caminho capaz de inovar e tornar mais dialética a discussão prévia que 

contribuirá com a decidibilidade sobre a Tutela Antecipada. Por fim, o itinerário 
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sugerido para que sejam inovados os ritos processuais da Tutela Antecipada é a 

audiência de justificação prévia obrigatória em que será respeitado o devido processo 

legal, previsto no Art. 5º inciso LIV da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988.  
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O trabalho em questão tem o objetivo de pensar as manifestações mais radicais como 

um caminho de proposição de mudanças ao sistema governamental vigorante, de elevar 

do senso comum para a visão crítica as ideologias e fundamentos que permeiam as ações 

de uma organização horizontal denominada Black blocs. A evolução do significado que 

se atribui à participação política trazida pela tática Black bloc tem encontrado idealistas 

determinados e opositores veementes em meio ao anseio geral da nação por mudanças 

efetivas no tocante à atenção aos seus direitos. Tendo surgido na Alemanha em tempos 

de grande influência do autonomismo, o movimento tem-se disseminado mundialmente 

e ganhado forças no Brasil, inclusive, sendo determinante no desfecho de grandes 

manifestações e na formação e firmação de ideais políticos mais ostensivos na 

sociedade. A metodologia de que se faz a utilização para o alcance dos resultados se 

encontra no campo da observação e pesquisa, relacionando a origem e fundamentos da 

organização aos acontecimentos atuais da política brasileira, e o comportamento da 

massa frente a tais acontecimentos. A verificação dos fatos, origem, ideologias, 

fundamentos e aplicação da tática Black bloc traz como resultado a abertura de 

discussões acerca de novos rumos da democracia e política brasileira e dilatação da 

visão de soberania popular, chegando-se à conclusão de que o clamor levantado em 

momentos de repentina consciência de poder político da população não pode passar 

desapercebido aos olhos do Estado e  seus condutores, de outro modo deve nortear as 

ações no sentido de satisfazer às necessidades do seu povo ou suportar o peso de uma 

nação contrariada e convencida de sua força.  
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O presente resumo objetiva trazer para a atualidade reflexões acerca do referido 
capítulo: Os recursos para o bom adestramento, escrito por Michel Foucault na obra 
Vigiar e Punir, publicada em 1975, em que discorre sobre a maneira que o poder 
disciplinador se manifestava no início do século XVIII, – utilizando o exemplo o 
acampamento militar, escolas, fábricas e hospitais – onde se emprega da vigilância 
hierárquica e sanção normalizadora para controlar as ações dos indivíduos. Através da 
metodologia dedutiva, podemos observar que a ação desse poder é dicotômica, sendo 
ele exercido de maneira discreta – manifestando-se permanentemente e de maneira 
silenciosa, imperceptível – e indiscreta – estando em toda parte, inclusive controlando 
os responsáveis por controlar –. Tomemos como exemplo os operários de uma fábrica 
que, por serem vigiados, tendem a fornecer sua força de trabalho da maneira o mais 
eficiente possível, todavia, a vigilância contínua e indiscreta faz com que o operário 
acostume-se à sensação de estar sendo observado, o que, por vezes, pode conduzi-lo a 
práticas inadequadas. A vigilância isolada é insuficiente para manter a ordem na 
sociedade, logo, depende de um mecanismo auxiliar, a sanção. O indivíduo precisa ser 
cauteloso, visto que o mais tênue desvio de conduta prenderá cada um deles numa 
universalidade punível-punidora, em que possa punir e ser punido. Assim, serão 
selecionados os bons e maus, gratificando-se ou penalizando-se, respectivamente. A 
junção desses elementos possibilita a elaboração de registros e planejamentos de 
controle econômico e social, assim, tipificando e categorizando as pessoas, segundo 
suas ações perante a sociedade, servindo de modelo motivador ou um exemplo a não ser 
seguido. Como resultado, percebe-se que, desde o início do século XVIII, os homens já 
buscavam o controle dos delitos, mesmo os mais insignificantes, e embora esses 
mecanismos pareçam remotos, ainda são utilizados atualmente, de modo 
tecnologicamente mais avançado. Apesar de todos os aparatos fornecidos – câmeras de 
segurança e os vigias, por exemplo – para o Brasil, a vigilância isolada não é suficiente, 
e sim um mero auxílio. Concluímos que, por haver essa insuficiência, faz-se necessário 
um estudo mais profundo sobre o delito, visando à redução de sua incidência, bem 
como a adequação e efetividade na sociedade atual. 
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Verifica-se que os precedentes judiciais têm ganhado destaque no ordenamento jurídico 

brasileiro nas últimas décadas. O direito brasileiro tem como origem o sistema civil law, 

onde as bases do sistema jurídico são primordialmente as leis, no entanto é possível 

observar que é crescente a influência do sistema common law, sendo este sistema 

jurídico predominantemente jurisprudencial. O objetivo deste trabalho é analisar os 

institutos criados no ordenamento jurídico brasileiro que demonstram a influência do 

common law. Foi empregada metodologia com base em pesquisas bibliográficas e 

documentais. Foram utilizadas as principais obras de direito constitucional, artigos e 

documentos eletrônicos. O método de procedimento é o histórico e o método de 

abordagem dedutivo. A jurisprudência nos países de common law possui uma 

autoridade diferente do que ocorre no direito romano-germânico, civil law, uma vez que 

os juízes, no sistema jurisprudencial, utilizam os precedentes judiciais, como outras 

decisões em casos análogos, para solucionar os litígios com os quais se deparam. 

Doutro lado, nos países que têm origem no sistema romano-germânico há, em regra, 

uma valorização do direito positivado, dando maior destaque às leis postas. Como 

resultados da pesquisa, verifica-se que o direito brasileiro, cada dia mais, tem 

valorizado a utilização de tais precedentes, frente à segurança jurídica e a garantia de 

maior estabilidade das decisões proferidas pelos juízes e Tribunais. Exemplo disso tem-

se a Emenda Constitucional n° 45/04, em que o legislador, prezando pelos princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade, no intuito de uniformizar as interpretações das 

normas, criou as súmulas vinculantes, sendo estas reflexos da justaposição desses 

grandes sistemas jurídicos. Outros institutos que possuem características oriundas do 

common law são o recurso extraordinário e o recurso especial. Dessa forma, chega-se à 

conclusão de que é perceptível que o sistema civil law, adotado pelo Brasil, vem 

sofrendo interferências do sistema common law, apresentando alterações no paradigma 

de intepretação das normas. 
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Prescrição é a perda do direito de ação, em razão do titular do direito deixar transcorrer 

certo lapso temporal sem fazer valer o seu direito. No processo do Trabalho, a previsão 

da prescrição se encontra no artigo 7º, inciso XXIX da Constituição Federal. E de 

acordo com este dispositivo legal, a prescrição se dá no prazo de cinco anos no curso do 

contrato laboral, e em dois anos após o término do contrato. A prescrição intercorrente é 

aquela que ocorre no curso do processo, em razão da paralisação do feito, por falta de 

iniciativa do autor na prática dos atos que lhe são afeitos. Aplica-se ou não a prescrição 

intercorrente na fase de execução na Justiça do Trabalho?  A situação não é tão simples 

quanto se aparenta. Em razão das especificidades inerentes ao Direito do Trabalho, não 

há um consenso entre a doutrina e a jurisprudência na sua aplicação, já que o Tribunal 

Superior do Trabalho (TST) se posiciona pela sua não aplicação ( Súmula 114- “É 

inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente" ) e, o Supremo Tribunal 

Federal(STF), diz ser aplicável na Justiça do Trabalho a referida prescrição intercorrente 

( Súmula 327). Segundo a parcela da doutrina que se posiciona contrário a sua 

aplicação,  o objeto do Direito do Trabalho não é apenas a criação de normas 

reguladoras da relação de trabalho, mas também a proteção do trabalhador, aqui tido 

como hipossuficiente na relação capital e trabalho. E quando procura a justiça, está 

buscando alimentos. A efetividade da justiça do trabalho não se dá apenas pelo 

reconhecimento do  direito do trabalhador, mas sim pela satisfação desses direitos.  

Muitas vezes, o trabalhador obtém sucesso na busca do reconhecimento dos seus 

direitos, mas se ver frustrado na fase de execução, vez que dificilmente consegue dar 

efetividade à sentença exarada na fase de conhecimento, dadas às dificuldades em ter 

acesso ao patrimônio do reclamado  que, em razão do seu poder econômico, utiliza de 

vários artifícios  para aparentemente se desfazer legalmente dos seus bens,  ora 

escondendo o patrimônio, ora transferindo para o nome de terceiros,  até que transcorra 

o prazo prescricional, vendo-se, assim, livre para novamente explorar outro incauto. A 
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prescrição intercorrente ocorre, segundo o entendimento doutrinário, em razão da 

inércia da parte em movimentar o processo dentro do prazo prescricional.  Para a 

corrente doutrinária que se posiciona contrária à aplicação da prescrição intercorrente na 

Justiça do Trabalho, surge aí a primeira questão, uma vez que, segundo os dispositivos 

contidos na legislação trabalhista, o processo do trabalho é impulsionado de ofício   pelo 

Juiz. Vejamos o que diz o artigo 765 da CLT: “Os Juízos e Tribunais do Trabalho terão 

ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, 

podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas.” Ora, se o 

Juiz tem ampla liberdade de determinar qualquer diligência para o esclarecimento da 

causa, fica praticamente impossível de o processo permanecer inerte por mais de um 

ano, e consequentemente teríamos aí a impossibilidade da aplicação da prescrição 

intercorrente.  Uma outra questão que também coloca em cheque a  aplicação da 

prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho é a possibilidade do “Jus Postulandi” 

com previsibilidade no artigo 791 da CLT, que diz  que as partes podem estar em juízo 

independentemente de estarem acompanhadas ou não por advogado e,  nesses casos, a 

parte apenas ingressa com o processo, e toda a movimentação se dar de oficio pelo juiz. 

E assim sendo, não seria justo imputar às partes a responsabilidade e consequências pela 

inércia de quem de direito deveria praticar o ato. Justifica ainda os defensores da não 

aplicação da prescrição intercorrente no processo do trabalho de que aqui vige o 

princípio protetivo e com base nesse princípio, havendo dúvidas quanto à interpretação 

e à aplicação das normas, deve prevalecer a mais favorável ao trabalhador, motivo pelo 

qual se deve seguir a orientação da súmula 114 do TST e não a súmula 327 do STF. Por 

outro lado, vamos encontrar os defensores da aplicação da prescrição intercorrente na 

Justiça do Trabalho, sob o argumento de que o processo não deve ser eternizado, e que a 

CLT no seu artigo 884, § 1º , não deixa dúvida quanto à aplicação da prescrição e que, 

mesmo que não houvesse na CLT um dispositivo especifico, ainda assim,  por força do 

artigo 889 da mesma CLT, são aplicados subsidiariamente nas execuções trabalhista os 

dispositivos da Lei 6.830 de 22 de setembro de1980 ( Lei de Execução Fiscal) que, em 

seu artigo 40, prevê a possibilidade da aplicação da prescrição intercorrente. No caso do 

referido artigo 40 da Lei 6.830/80, é importante observar que este abre possibilidades 

para interpretações diversas quanto à possibilidade da aplicação da prescrição 

intercorrente, e é com base na interpretação do § 3º deste artigo, que diz o seguinte: “ o 

juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora e, nesses casos, não ocorrerá o 
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prazo de prescrição”, que o TST editou a Súmula 114, que se posiciona contrario a 

aplicação da prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. Enfim, é ou não aplicável a 

prescrição intercorrente na justiça do Trabalho? O que deve prevalecer, a Súmula 114 

do TST ou 327 do STF? Findamos as nossas reflexões com as mesmas dúvidas do 

início, quanto à aplicabilidade ou não da prescrição intercorrente no Direito do 

Trabalho. E quanto ao aparente conflito existente entre o posicionamento do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST) pela não aplicação da prescrição intercorrente e do 

Supremo Tribunal Federa (STF) por sua aplicação, é importante esclarecer que as 

referidas Súmulas não são dotadas de força vinculante.    
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FABIANA CARVALHO VIEIRA1; DANIEL DURÃES DE OLIVEIRA1; MARIA 

FERNANDA OLIVEIRA MAIA AMORIM1 

 
1Faculdades Santo Agostinho- FASA 

 

O presente artigo tem por objetivo propor um esboço de reconstrução do Direito do 

Trabalho no capitalismo pós-industrial, a partir do conceito de relação de trabalho, 

observando-se as peculiaridades de cada espécie de relação de trabalho, e tendo como 

referencial o princípio da dignidade da pessoa humana, dissecado no direito 

fundamental ao trabalho digno. O Direito do Trabalho edificou-se à época do 

capitalismo industrial, quando havia uma supremacia absoluta da relação de emprego no 

modo de produção. Na sociedade pós-industrial, contudo, tal hegemonia tende a ser 

atenuada, diversificando-se as formas de exploração do trabalho pelo capital, ainda que 

a relação empregatícia persista como figura preponderante. Outros trabalhadores à 

margem da CLT participam cada vez mais, e de forma hipossuficiente, do modo de 

produção capitalista. A vertente metodológica insere-se na perspectiva jurídico-teórica, 

uma vez que a investigação que se pretende desenvolver está relacionada com o estudo 

da história das relações de trabalho ao longo dos séculos. A análise dos textos legais, 

bem como jurisprudência e a doutrina nacional, envolvendo especialmente os conceitos 

contemporâneos de subordinação jurídica, resultam na constatação do alargamento das 

fronteiras do Direito do Trabalho no intuito de abarcar esses trabalhadores inseridos no 

novo modo de produção capitalista. Diante da nova roupagem dada ao mundo do 

trabalho na sociedade pós-industrial, conclui-se que caberá aos operadores e pensadores 

do direito assegurar a elevação progressiva dos direitos dos trabalhadores tentando 

conter as desigualdades sociais através da criação de mecanismos que permitam aos 

cidadãos gozar das riquezas por eles produzidas, evitando meios que levem à 

precarização dos direitos. 
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Na relação de emprego, é sabido que a onerosidade, dentre outros requisitos, é conditio 

sine qua non, para sua caracterização, sendo entendida esta como vantagens recíprocas. 

Assim, o empregador recebe serviços e o empregado o devido pagamento. No que tange 

a este pagamento, sua maior expressão é o salário. Hoje, conforme Delgado (2014), o 

salário é entendido como a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo 

empregador ao empregado, podendo ser em pecúnia ou em utilidade, de forma que se 

reserve sempre de 30% em pecúnia, com o intuito de guardar ao empregado certa 

liberdade para dispor de seu salário como lhe aprouver. Quanto ao restante, tem o 

empregador a possibilidade de oferecer ao empregado diversos bens em rol não 

taxativo, nos termos do art. 458 da CLT, para compor o salário - A tais bens dá-se o 

nome de Salário Utilidade. O presente trabalho tem por objeto identificar quando a 

utilidade alimentação fornecida ao trabalhador poderá ser considerada salário para 

compor a base de cálculo de seus direitos trabalhistas e quando não, sobretudo nos casos 

em que o empregado é chamado a contribuir com a utilidade fornecida através de 

descontos simétricos, irrisórios e módicos. Tomando por base a metodologia de 

pesquisa doutrinária e jurisprudencial pátria, identificam-se alguns requisitos para que a 

utilidade seja qualificada como salário. Neste sentido, a utilidade além de um bem in 
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natura, precisa ser fornecida com habitualidade, como forma contraprestativa, precisa 

ser benéfica à saúde do trabalhador, não deve haver dispositivo legal que retire sua 

natureza salarial e precisa ser gratuita para o trabalhador. Quanto a este último requisito, 

o que se percebe é que os empregadores vem fornecendo aos empregados a utilidade 

alimentação e realizando descontos irrisórios em seus contracheques, com intuito de 

afastar a característica da gratuidade, e ver a base de cálculo dos salários daquele 

obreiro inferior ao realmente devido. Assim, à vista da pesquisa doutrinária, 

jurisprudencial e legal resulta ser a melhor interpretação a desconsideração dos 

descontos meramente irrisórios, simétricos e módicos no contracheque do obreiro, de 

forma a não serem capazes de evitar a natureza salarial da benesse. Conclui-se que tal 

atitude tem lesado vários trabalhadores que não terão na base de cálculo do RSR, do 13º 

salário, das férias com 1/3 e do FGTS sua real contraprestação mensal, o que deve ser 

repudiado pelo judiciário trabalhista.       
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²Docente Das Faculdades Santo Agostinho/MG 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com o crescimento da competitividade no mercado, as empresa necessitam adicionar 

relevância aos seus produtos e serviços com objetivo solidificar laços com os seus 

clientes, para isso é essencial observar as características e necessidades dos 

compradores (KOTLER; KELLER, 2006) até porque, os compradores atuais estão mais 

exigentes em busca de serviços e produtos de qualidade, cientes do seu poder de 

compra, atentos às ofertas, bem mais críticos em relação ao que comprar, onde comprar 

e quando comprar, e sem tempo para realizar suas compras. Esse comportamento afeta 

diretamente as empresas, implicando em novas estratégias e maneiras mais criativas de 

atraí-los, pois segundo Campos (1992), com esses fatores aumenta a procura por 

comodidade, facilidade e praticidade, aliado à qualidade, bom atendimento e ambiente 

agradável.  

 

O comércio no ramo de livros possui um amplo espaço de atuação para 

empreendedores. As livrarias vêm se destacando e tomando para si uma significativa 

fatia do mercado, cerca de 70%, de acordo com dados da Folha de São Paulo (2012); 

tendo como distintivo um tratamento mais próximo dos seus clientes, afinal, alargar sua 

percepção de satisfação, pode ser a chance de aumentar sua fração de mercado, 

efetuando maior número de transações e aplicações, consequentemente, aumentando o 

lucro da empresa pontua Kotler (2000).   

 

Sendo assim, as organizações devem estar preparadas a direcionar as suas atividades 

para o mercado com finalidade de alcançar a satisfação dos seus clientes, 
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compreendendo e analisando a provável insatisfação subsequente das operações 

relacionadas à oferta, de maneira a reverter tal sentimento para um progresso seguro, 

fundamentado em dados global que auxiliará a satisfação generalizada. Acrescenta Las 

Casas (2001) que a insatisfação de um comprador é exposta de diversas maneiras, 

entretanto a filosofia da satisfação necessita associar uma percepção que ultrapasse o 

procedimento de uma reclamação ou insatisfação, revelada através de um ato 

meramente preciso, dentro de uma probabilidade de antecipação ao problema  

 

Considerando a importância desse diagnóstico para o êxito e desenvolvimento das 

empresas, pretende-se com este estudo, mensurar o nível de satisfação dos clientes, no 

que se refere aos produtos e serviços ofertados em uma livraria situada no centro da 

cidade de Montes Claros – MG. Por fim, acredita-se, que este estudo auxilie na 

elaboração das estratégias para melhorar o nível de satisfação dos clientes, e, 

consequentemente, maximizar o lucro da empresa livraria em questão. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 As influências do marketing de serviços ao comportamento de consumo 

 

As empresas devem fugir do pressuposto de que acolher os desejos dos seus clientes 

concentra-se em disponibilizar produtos ou serviços de qualidade. O cenário mudou e as 

transformações ocorridas atingem consideravelmente o hábito de consumo dos clientes, 

que passam a demandar um nível de qualidade e de serviços elevados (KOTLER, 1999). 

Perante o impacto destas forças, entender que bens e serviços precisam atender os 

desejos dos clientes é necessário, porém consolidar laços permanentes é crucial para o 

rendimento da organização (MC CARTHY; PERREAULT, 2002). 

 

Las Casas (2001) afirma que o consumidor de serviços escolhe os fornecedores levando 

em consideração condutas que julga fundamental para a empresa. Deste modo, 

Lovelock (2001) estabelece cinco aspectos de qualidade de serviços que os 

consumidores analisam: tangibilidade, confiabilidade, receptividade, garantia e empatia. 

Os componentes tangíveis do serviço, a cerca da apresentação da estrutura e dos 

empregados, são os únicos aspectos que são possíveis ser visualizado antes da compra e 

consumo.  
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Para Pride e Ferrel (2001) a intangibilidade indica que um serviço não é material e não 

pode ser palpável. decorre de não poder ser visualizado, tocado, sentido, ouvido ou 

cheirado, antes de ser adquirido pontua Kotler (2000). Os serviços possuem outras 

características e que são citadas por Pride e Ferrel (2001) e Kotler (2000), a 

inseparabilidade, a perecebilidade e a heterogeneidade. A inseparabilidade está ligada 

ao fato de que na elaboração de um serviço, é impossível o mesmo ser desprendido de 

seu consumo pelo cliente. A perecebilidade ocorre pelo fato que é impossível estocar 

um serviço não utilizado em um determinado período de tempo. Por sua vez, a 

heterogeneidade ou variabilidade dos serviços está relacionada à sujeição de quem 

realiza, assim como o local de prestação do serviço. 

 

Seth, Deshmukh e Vrat (2005) apontam que a ligação entre qualidade de serviços e 

desenvolvimento organizacional faz parte de um conteúdo que requer a atenção dos 

estudiosos. Ainda indicam, além daquelas características apresentadas por Lovelock 

(2001) a indispensabilidade, ou seja, não observação das consequências da qualidade de 

serviços: lucratividade, cooperação no mercado e lealdade dos clientes .  

 

Outra vertente estudada que norteiam as estratégias tanto do marketing de serviços 

refere-se ao estudo do comportamento de compra do consumidor. Acredita-se que 

comportamento do consumidor é uma das áreas mais complexas da teoria de marketing 

e de acordo com Kotler (2000), os principais fatores que influenciam o comportamento 

do cliente são os fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos.   

 

Além desses, Las Casas (2001), apresenta os elementos de influência internos 

(estimulação, aprendizagem, percepção, ações, personalidade) e externos (família, 

classe social, grupos de referência e cultura). De acordo com Schiffman e kanuk (2000) 

estudos são realizados com a finalidade de obter maior compreensão do procedimento 

decisório do consumidor com base em serviços, do mesmo modo uma análise da 

importância acrescentado pela oferta de serviços associados a produtos. Em especial, o 

autor revela que o estudo de marketing de serviços está focado no conceito de que a 

consciência que o cliente tem da qualidade dos serviços trazem à assimilação de valor e 

à satisfação. 
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2.2 Satisfação do cliente: Como conquistá-la? 

 

O atendimento de qualidade oferecido ao cliente é extremamente importante, uma vez 

que está relacionado a um elemento de competição de grande importância para a 

empresa, por consequência, a proximidade dos colaboradores do empreendimento com 

o consumidor possibilita criar um laço de confiança que demonstrado em lealdade por 

parte deles. Para Kotler (2000); Lovelock (2001) cada indivíduo tem assimilações 

distintas em analogia a qualidade, geralmente elas expressam o que creem deste modo 

existe a necessidade de averiguar o grau de qualidade aguardado pelos clientes.   

 

Clientes satisfeitos tendem a se tornar leais a empresa que prestou o serviço com 

qualidade e a recomendar os serviços ou produtos para os amigos e conhecidos. Deixar 

um cliente satisfeito significa atender as expectativas na hora da compra, e criar um 

relacionamento com o mesmo. De acordo com Kotler (2000), os consumidores que 

estiverem apenas satisfeitos estarão dispostos a mudar quando surgir uma melhor oferta. 

Os plenamente satisfeitos estarão menos dispostos a mudar. A alta satisfação cria 

afinidade emocional com a marca. O resultado é a grande lealdade do comprador. Um 

cliente satisfeito é a melhor estratégia de negócio. 

 

Assim como fregueses satisfeitos atraem novos, os insatisfeitos são sinônimos de 

problemas, pois através deles, a empresa pode ser impedida de conquistar novos; 

quando esse fato ocorrer a organização deve ficar atenta para descobrir as causas de 

insatisfação para evitar danos a empresa com denúncias e reclamações; após verificada 

as causas, é necessário analisar os fatores e utilizar ferramentas de melhorias para 

aumentar a capacidade de competição da empresa no mercado (PEROTTI, 2007). Para 

Kotler e Keller (2006, p. 5) “os clientes satisfeitos compram  novamente e contam aos 

outros suas boas experiências. Os clientes insatisfeitos muitas vezes mudam para a 

concorrência e depreciam o produto aos outros”.  

 

3 METODOLOGIA 

Para composição deste estudo utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica, descritiva-

exploratória, com abordagem quantitativa. Para coleta dos dados, foi realizada 

entrevista com o gerente responsável associada à aplicação de questionários com 

clientes novos e antigos; sob seleção não probabilística, por acessibilidade. A pesquisa 
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foi realizada no período de 01 de abril a 03 de maio de 2014, na livraria Alfa. Dos 68 

entrevistados (que efetivaram compra na loja no período destinado para pesquisa 

compõem a amostra). Dispensou-se a identificação dos mesmos. Para tratamento dos 

dados foi utilizado o Software SPSS (versão 18). 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 Perfil dos entrevistados 

 

Em uma amostra de 68 clientes entrevistados, 53% são do sexo feminino e 47% do sexo 

masculino, sendo que 6% possuem menos de 18 anos de idade, 23% estão entre 18 e 25 

anos, 24% acima de 36 anos, e 47% estão entre 26 e 36 anos. Sobre o nível de 

escolaridade, 46% dos entrevistados possui o curso superior completo, 32% curso 

superior incompleto ou cursando, 2º grau completo, 3% primeiro grau completo e não 

houve clientes entrevistados com 1º e 2º grau incompletos.  

 

4.2 Experiência de consumo 

 

Neste item, 87% dos clientes entrevistados já tinha outras experiências com a livraria 

estudada e apenas 13% estava visitando-a pela primeira vez.  Constata-se ainda, que 

40% dos entrevistados são clientes entre 0 e 1 ano, 23% são clientes em média de 3 a 5 

anos, 22% de 1 a 2 anos, 15% são compradores na livraria entre 2 e 3 anos. De acordo 

com Perotti (2007), os clientes satisfeitos tendem a se tornar leais a empresa que prestou 

o serviço com qualidade e a recomendar os serviços ou produtos para os amigos e 

conhecidos. Deixar um cliente satisfeito significa atender as expectativas na hora da 

compra, e criar um relacionamento com o mesmo. Tal condição pode ser comprovada 

conforme dados do Gráfico 6, onde 99% dos entrevistados retornaram a empresa para 

recompra, fato que pode ter relação direta  à qualidade do atendimento. 65% declaram 

que o atendimento é ótimo, 25% muito bom e 10% considera o atendimento bom 

(gráfico 10). No cenário atual, o atendimento tem sido considerado uma vantagem 

competitiva na livraria estudada, pois vários clientes afirmaram que a decisão de 

compra foi baseada no atendimento.   
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4.3 Percepção do cliente quanto ao mix 

 

Quando perguntados sobre a comunicação, 65% consideraram ótima, com clareza e 

objetividade por parte atendente, e outros 28% muito bom e 7% julgou como bom. Para 

Kotler e Keller (2006), a comunicação entre empresa e consumidor no processo de 

venda e compra, é um elemento importante na decisão do comprador. Sobre a ciência da 

livraria, objeto deste estudo, 63% dos entrevistados conheceram através dos clientes, 

15% através da indicação da concorrência e 22% outros (esse fator inclui busca pela 

internet, rede social, localização e etc.), o que representa forte endosso de consumidor 

para consumidor. A promoção (meios de divulgação) também foi avaliada pelos 

entrevistados. Sobre a divulgação dos produtos 12% dos respondentes consideram como 

ótimo,  25% muito bom, 32% bom, 24% consideram ruim e 7% péssimo. No entanto, 

vale pontuar, a necessidade de explorar melhor os meios e canais de comunicação com 

o cliente uma vez que números podem ser bem mais expressivos considerando a 

avaliação de recompra. 

 

Foram avaliados localização e o ambiente da empresa. Observa-se, que 43% considera a 

localização ótima, 40% muito boa, 13% julga como bom  e apenas 4% ruim. Enquanto, 

46% consideram o ambiente da empresa ótimo, 38% muito bom, e 16% bom. Levando 

em consideração os argumentos de Mattar (1997) e Churchill e Peter (2007) onde 

reforçam a importância da seleção do local para fixar a empresa bem como as nuances 

do ambiente físico, acredita-se que a empresa estudada, tem se orientado em estudos 

sobre os compradores potenciais da região e da renda dos habitantes assim como os 

fatores que os influenciam, pois cerca de 89% estão satisfeitos com a locação e com o 

ambiente, se somados os percentuais. 

 

Outro item do mix avaliado, diz respeito ao produto, ou seja, variedade, qualidade, Ao 

serem questionados sobre a variedade dos produtos, 25% dos entrevistados consideram 

ótima, 35% muito boa, 19% afirmam ser boa, 18% consideram ruim e 3% péssimo, 

sendo destacado a necessidade de melhoria no acervo de livros disponibilizados, 

investindo em literaturas, livros de outras áreas de estudo, pois, de acordo com Kotler 

(2000) a diversidade de produtos exibidos por um varejista deve atender às expectativas 

de compra do público-alvo, deste modo o consumidor vai até a empresa com desejo 

encontrar o que procura.  
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Ainda neste quesito, sobre a qualidade dos produtos disponibilizados pela livraria 

estudada, 34% consideram que os produtos são de ótima qualidade,   51% muito boa, 

13% bom e apenas 2% afirmaram ser ruim a qualidade dos produtos fornecidos. O fato 

desses 2% ter considerado de ruim qualidade pode ser explicado pelo fato de ter obtido 

anteriormente algum livro ou apostila com defeito gráfico ou físico. Os compradores 

estão mais exigentes em busca de serviços e produtos de qualidade, os mesmos estão 

atentos em relação do que comprar, onde comprar e quando comprar.  

 

No que se refere ao preço, os entrevistados consideram os valores praticados como 

“justo”. Já sobre as condições de pagamento disponibilizadas pela empresa, onde é 

possível identificar que  22% dos entrevistados afirmam serem ótima, 24% muito bom, 

28% bom e 26% consideram ruim. Levando em consideração a porcentagem dos 

clientes insatisfeitos, tal fato pode ser explicado procedimento da empresa em parcelar 

até 3 vezes, independetemente do valor da compra. De acordo com Kotler e Keller 

(2006), as diversas formas de  pagamento são um elemento cativante para  a efetivação 

da compra, portanto no momento em que a empresa se ajusta às condições de 

pagamento do consumidor, ela está se destacando em meio a concorrência, e 

estimulando o cliente a consumir  mais. A empresa oferece aos clientes vendas com 

pagamento á vista no dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito ou cheque em até 3 

vezes, e ticket cultura.  

 

Por fim, dizem de maneira geral, 41% afirmam que foi motivado pelo atendimento, 

23% pela qualidade do produto, 4% pelas condições de pagamento oferecidas, e 27% 

pela disponibilidade do produto.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando os dados obtidos, o atendimento é satisfatório, sendo a comunicação clara e 

objetiva, chegando ao ponto de se tornar uma vantagem competitiva. Considerado um 

importante fator no processo de decisão de compra, o atendimento é apontado como 

principal motivo que leva os clientes a dar preferência pela loja. Sobre os fatores 

relacionados aos produtos ou serviços oferecidos, verifica-se que a empresa deve 

melhorar a variedade de livros oferecidos investindo em literaturas e livros de outras 

áreas de estudo.  Quanto à divulgação, observa-se que a empresa deve se dedicar à 
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análise das diferentes possibilidade e canais de promoção, em especial àqueles voltados 

para o contato direto com o cliente. De forma geral, a avaliação dos clientes foi 

satisfatória na maioria dos itens avaliados. No entanto, vale pontuar os índices de 

negativos, eles podem ser convertidos a partir do estudo e aplicação de melhoria dos 

mesmos. Espera-se que esse estudo auxilie para o desenvolvimento das estratégias 

orientadas para percepção da satisfação dos clientes da Livraria Alfa a fim de garantir a 

sua longevidade.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo aborda o tema “estudo dirigido como estratégia para construção do 

conhecimento”, o qual se revela relevante dentro do contexto ensino-aprendizagem, 

uma vez que os acadêmicos têm a oportunidade de aprimorar os conhecimentos 

adquiridos em sala de aula, bem como resgatar teorias importantes da disciplina 

ministrada pelo professor. 

 

Veiga (2003) entende o estudo dirigido como uma estratégia da didática para o ensino 

superior, como forma de estimular o aluno ao prazer do estudo, incentivando-o a ser o 

sujeito ativo de seu próprio aprendizado. 

 

Neste sentido, a didática para o ensino superior assume papel preponderante, em razão 

de proporcionar reflexões pontuais acerca das estratégias de ensino, as quais poderão 

estabelecer uma interação direta com a intenção educativa, especialmente com os 

resultados alcançados a partir destas práticas, que favoreçam a relação concomitante do 

ensino com o aprendizado, com uma proporcionalidade direta entre uma maior 

interligação entre professor-aluno, aluno-aluno e aluno-consigo mesmo. 

 

Todavia, a interação entre professor e aluno continua sendo parte constante do processo, 

sendo que nestes momentos são criadas as oportunidades que possam contribuir para a 

obtenção de melhores resultados para a execução do ensino. 
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Nos conceitos da didática, as estratégias de ensino são entendidas como métodos, 

formas, canais e maneiras de facilitar o aprendizado, criando um ambiente em que os 

alunos possam, além de absorver informações, contribuir com experiências, inclusive 

pessoais, através de exemplos, os quais, juntos, poderão ser utilizados para a afirmação, 

contestação ou refutação de dada teoria. 

 

Diante deste cenário, o presente artigo se propõe a responder ao seguinte problema: 

como o estudo dirigido por ser utilizado para a construção do conhecimento? 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A DIDÁTICA NUMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA 

 

Alguns estudiosos desta temática buscam criar um conceito que supere a visão 

puramente instrumental da didática, limitando-se a evidenciar conhecimentos de 

filosofia, psicologia, sociologia, o que a tem invalidado por diferentes áreas do 

conhecimento, causando uma perda de sua especificidade. Outros constituem o conceito 

de didática como um elo articulador de conhecimentos gerados a partir das disciplinas 

estudadas em sala de aula (BARBOSA, 2011). 

 

Candau (1994, p. 18) entende que “a didática se centra na organização das condições, 

no planejamento do ambiente, na elaboração dos materiais institucionais”. A 

objetividade e racionalidade do processo são enfatizadas, corroborando com o autor 

supracitado de que a didática vai muito além de métodos para facilitar a absorção do 

aprendizado pelo aluno. 

 

Freire (1993, p. 22) acrescenta que o professor “assumindo-se como sujeito também da 

produção do saber, se convença definitivamente que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. 

Fica evidente, portanto, a relevância do professor na formação do aluno. Afirmativa 

pertinente à ação didática, a qual somente acontece a contento, sobretudo, a partir desta 

inter-relação entre sujeitos do aprendizado: professores e alunos. 

 

Diante desta linha de pensamento, o professor da educação superior precisa desenvolver 

competências no âmbito técnico e também político, as quais se exigem mutuamente e se 
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interpenetram. A dimensão técnica está inerentemente relacionada a prática político-

social que a orienta. 

 

Neste sentido, novas concepções didáticas são constituídas, pressupondo avanços no 

âmbito da produção do conhecimento, o qual se dá por intermédio da pesquisa, ensino e 

extensão. A escolha da didática, portanto, embasa-se em seus objetos de estudo: o 

conhecimento e suas ligações com o meio. Amaral (2000, p. 143) complementa que “o 

papel da didática, no caso, é o de percorrer os diferentes campos, auscultando as 

diferentes experiências para levantar as semelhanças e promover o enriquecimento do 

próprio campo e dos outros campos”. 

 

Todas essas transformações pelas quais a didática passou dentro do contexto 

contemporâneo da educação, são oriundas do movimento denominado Escola Nova, de 

acordo com Pimenta (2002), surgido no Brasil na década de 1920, com o objetivo de 

concretizar mudanças consideráveis na didática, através de renovações pedagógicas de 

dimensão essencialmente técnica, para questões que envolvam, sobretudo, o aspecto 

comportamental e humanista que circunda uma sala de aula. 

 

Com efeito, a partir deste marco histórico, a didática passou a ser direcionada pelos 

postulados da Escola Nova, considerando interesses espontâneos dos alunos, sua 

liberdade e individualização. Desta forma, há uma reversão de postura do aluno, antes 

visto apenas como agente passivo diante dos conhecimentos transmitidos pelo 

professor, assumindo um papel de agente ativo no processo de construção do 

conhecimento, através de uma relação com os professores e colegas. A ideia central da 

Escola Nova é a de que o aluno aprende melhor a partir de um esforço, necessidade e 

desejo próprio (VEIGA, 2000). 

 

Percebe-se que a didática, dentro dos conceitos da Escola Nova, considera o aluno como 

peça fundamental no contexto escolar e, por conseguinte, para o seu aprendizado. Estas 

ideias, no entanto, foram alvo de muitas críticas especialmente pelos educadores mais 

conservadores. Suas principais críticas relacionam-se ao fato de não haver mais tantas 

exigências com relação aos alunos, deixando-os livres e acreditando em sua 

espontaneidade, conforme argumenta Candau (1994). 
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Ainda segundo essa autora, mesmo com as opções contrárias, a didática passou a ser 

entendida, então, como um conjunto de estratégias à disposição do professor, utilizadas 

para proporcionar o alcance dos objetivos educacionais, sendo o estudo dirigido uma 

das alternativas da didática, utilizado como um instrumento para a construção do 

conhecimento pelo aluno, com o acompanhamento e intervenções do professor. 

 

3 O ESTUDO DIRIGIDO 

 

O estudo dirigido não pode ser definido, segundo Veiga (2003), como um fato 

educativo isolado, mas, sobretudo, como fonte de uma concepção pedagógica, em que a 

continuidade de ações assegura atingir os objetivos de um processo educacional. Ele é 

concebido, por boa parte dos autores que o discutem, como um modo de condução do 

ensino, em que o aluno, a partir das orientações do professor, assume um papel 

relevante. 

 

Para Anastasiou e Alves (2004), o estudo dirigido é entendido como uma primeira 

técnica, ou método de ensino, utilizado para proporcionar uma independência do aluno 

diante do professor, com vistas a um melhor direcionamento de estudos futuros e 

inserção e participação deste na sociedade. 

 

Corroborando com os autores acima, Okane e Takahashi (2006) acrescentam que tal 

independência é favorável, todavia o professor assume um papel de orientador e 

facilitador do processo de aprendizagem. “O estudo dirigido fornece “balizamento 

didático” para o educando efetivar a sua aprendizagem, ao mesmo tempo em que vai 

conferindo técnicas e consciência de como estudar” (LIBÂNEO, 1994). 

 

Tal afirmativa conduz à compreensão de que o estudo dirigido é utilizado pelo professor 

sob uma perspectiva ainda muito reduzida através de exercícios mecânicos, que não 

permitem ao aluno a construção ativa do conhecimento e a reflexão crítica. Tem-se que 

afirmar o importante papel do professor dentro da educação contemporânea, 

especialmente no ensino superior, uma vez que ao lidar com adultos, entende-se já 

terem uma personalidade formada. 
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O professor, agindo como agente intermediador dentro desse processo, tem buscado 

cada vez mais qualificação, uma vez que, além de domínio de conteúdo da disciplina 

que ministra, precisa, em uma boa medida, possuir habilidades pedagógicas capazes de 

tornar o aprendizado mais eficaz. 

 

Neste sentido, Anastasiou e Alves (2004) complementam a necessidade de os 

professores de ensino superior não apenas conhecerem as estruturas teóricas dos 

métodos de ensino, mas, sobretudo, criarem condições de aplicabilidade de tais 

métodos, ligando as possibilidades didáticas às possibilidades educativas, dentro de um 

contexto que engloba os âmbitos social e cultural. 

 

As técnicas da didática, especialmente o estudo dirigido, contribuem para uma mudança 

de perfil dos professores, que terão que acompanhar as transformações do ensino 

contemporâneo, desprendendo-se de velhas práticas e conceitos, conduzindo ao 

desenvolvimento de novas habilidades, com vistas à construção de competências que 

possam contribuir para um melhor desempenho do papel do professor. 

 

De acordo com Veiga (2003), a preparação do estudo dirigido consiste na preparação, 

pelo professor, de um roteiro que possa conduzir a uma discussão coerente das teorias 

estudadas, bem como, elaborado de forma atrativa para que o aluno sinta-se motivado a 

realizá-lo, de forma que o conhecimento seja alvo do processo. O professor deve ter o 

cuidado, ainda, de adaptar este roteiro ao perfil dos alunos, com uma escrita clara e 

objetiva. Tais cuidados se refletem no sucesso da aplicação da técnica, proporcionando 

o alcance dos objetivos propostos.  

 

Diante dos conceitos apresentados pelos autores integrantes deste estudo, entende-se a 

técnica do estudo dirigido como uma ferramenta importante a ser utilizada pelo 

professor de forma a facilitar a obtenção de melhores resultados pelos alunos, para que 

estes assumam a sua condição de agentes ativos na construção de seu conhecimento. 

 

4 METODOLOGIA 

 

A metodologia compreendeu, primeiramente, na revisão de literatura, embasando o 

artigo em discussões e contribuições pontuais de autores renomados nesta temática, 
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como forma de conceituar o estudo dirigido, contextualizá-lo na contemporaneidade da 

educação e apontá-lo como uma ferramenta importante dentro da didática e 

perfeitamente aplicável pelos professores do ensino superior.  

 

Numa segunda etapa, foi apresentado o relato, pela autora, de um estudo dirigido 

aplicado para os alunos do 4º período do curso de Administração das Faculdades Santo 

Agostinho6, na disciplina de empreendedorismo, enfocando a técnica como um recurso 

eficaz para a construção do conhecimento pelos acadêmicos e para o resgate de teorias 

relevantes anteriormente disponibilizadas pela professora. 

 

Na condição de professora universitária em início de carreira e durante a trajetória 

acadêmica do curso de graduação em administração de empresas, não tendo 

conhecimento acerca da estratégia do estudo dirigido, e tendo estudado essa temática 

recentemente, com indicações de renomados autores sobre sua eficiência, resolveu-se 

testá-lo com os acadêmicos do 4º período do curso de administração das Faculdades 

Santo Agostinho, na disciplina de empreendedorismo. 

 

A primeira fase de elaboração do estudo dirigido compreendeu a escolha de um artigo 

científico, publicado por uma revista de renome da área de administração, que tratava 

sobre questões bastante pertinentes à disciplina de empreendedorismo. Assim, como 

propõe Veiga (2003), a seleção do texto observou aspectos, como clareza da linguagem 

direcionada ao público alvo, objetividade e coesão de ideias dos autores. 

 

Após identificar o texto e tê-lo estudado com afinco, procedeu-se à elaboração do 

roteiro de estudo e discussões, com o cuidado de preparar questões que pudessem 

resgatar teorias anteriormente tratadas pela professora em sala de aula. Observou-se, 

ainda, à luz da teoria proposta por Anastasiou e Alves (2004), a contextualização do 

texto com experiências e situações reais, inclusive de cunho pessoal, vividas pelos 

acadêmicos, que pudessem solidificar ainda mais o conhecimento. 

 

Na fase de aplicação de forma socioindividualizada, seguindo orientações de Veiga 

(2003), os alunos foram separados em equipes, visando criar um ambiente de discussões 

                                                            
6 As Faculdades Santo Agostinho a que este estudo se refere estão localizadas na cidade de Montes 
Claros-MG. 
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e debates, confrontando divergências e convergências de ideias do texto com as 

percepções e observações dos alunos. Todavia, mesmo trabalhando em grupo, cada 

acadêmico deveria por si só relatar suas respostas, a partir de um consenso do grupo, o 

que se revelou importante, uma vez que despertou neles a atenção para a absorção das 

contribuições de seus colegas. 

 

O entendimento do texto, discussão dos alunos e respostas aos questionamentos 

absorveram todo o período da aula, ficando a discussão geral para um outro momento. 

A conclusão do estudo dirigido, portanto, aconteceu com a discussão particular de cada 

questão, tendo os alunos compreendido e validado o objetivo da técnica, gerando 

debates até acalorados de alguns ao defenderem suas ideias, considerando atingidas 

todas as finalidades propostas pela professora, especialmente no resgate de teorias 

anteriormente estudadas, contribuindo para a construção do conhecimento dos 

acadêmicos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da reflexão realizada a partir da aplicação do estudo dirigido para os alunos do 

curso de administração de uma instituição de ensino na cidade de Montes Claros-MG, 

percebeu-se a técnica como uma importante ferramenta a ser utilizada pelos professores 

para resgatar teorias e construir o conhecimento, a partir da percepção dos próprios 

alunos, proporcionando-lhes uma independência diante do professor, com vistas a um 

melhor direcionamento de estudos futuros e inserção e participação destes na sociedade. 

 

O relato da experiência realizada com os alunos criou condições de responder ao 

problema desta pesquisa, uma vez que, ao serem submetidos a esta técnica de ensino, 

eles puderam estudar um texto específico, a partir de um roteiro realizado pela 

professora, que objetivou levantar questões pertinentes ao estudo da disciplina de 

empreendedorismo, criando um ambiente favorável ao debate e discussões, além de 

contribuir para o resgate de teorias anteriormente trabalhadas em sala de aula. 

 

Desta forma pode-se afirmar que o estudo dirigido foi utilizado como uma ferramenta 

eficaz para a construção do conhecimento pelos alunos, possibilitando o 

desenvolvimento de sua consciência crítica e ampliação da sua visão de mundo. A partir 
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das orientações da professora, o estudo dirigido assume um papel relevante, tendo em 

vista que o aluno deixa uma posição de agente passivo para a de agente ativo de seu 

próprio conhecimento. 

 

Desta forma, planejar, conhecer, aplicar e avaliar esta estratégia de ensino é respeitar 

seus limites e permitir crescer com a participação dos alunos, que sempre estiveram em 

uma posição passiva dentro do processo de ensino-aprendizagem, os quais se 

descobrem como sujeitos ativos da ação, da participação consciente e crítica. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde as mais remotas civilizações, já existia o trabalho, quer seja para a produção do 

alimento necessário à subsistência humana, quer para favorecer a criação de estruturas 

básicas de convivência social, como a construção de casas, por exemplo, levando a uma 

reflexão de que trabalhar é algo inerente à rotina do ser humano (KARL MAX, 1989) 

gerando relações interdisciplinares entre trabalhador e empregador, sendo estas relações 

o objetivo principal deste artigo, numa tentativa de comparar sua evolução, a partir da 

Administração Científica até a Escola das Relações Humanas. 

 

No princípio, o ciclo de produção proveniente do capitalismo caracterizou-se 

essencialmente pelo afastamento do trabalhador dos meios de produção. Porém, foi pelo 

aparecimento das grandes indústrias, que utilizavam a linha de montagem, que o cenário 

foi alterado, proporcionando mudanças de proporções consideráveis nos sistemas 

organizacionais. 

 

Assim, o artigo foi dividido da seguinte forma: a contextualização do objeto de estudo, 

bem como um resgate histórico da administração científica e clássica, através do que 

preconizaram Taylor, Ford e Fayol. O interesse por este tema está inerentemente 

relacionado ao trabalhador e a sua importância neste contexto histórico, tendo evoluído 

de uma condição meramente tecnicista, na Administração Científica e Clássica, em que 

era enxergado essencialmente como uma “máquina” e, posteriormente, ascendido a 
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níveis mais táticos e estratégicos nas organizações, a partir da Escola das Relações 

Humanas, que tem-lhe proporcionado uma maior participação nos processos decisórios 

das empresas, com uma maior valorização do seu trabalho. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Administração Científica – Taylor e Ford 

 

Frederick W. Taylor (1856-1915) firmou-se como um dos nomes de destaque dos 

processos de administração, em razão da sua contribuição ao estudar a racionalização 

dos processos produtivos, declarando que o objetivo maior da administração científica 

consistia em “assegurar a máxima prosperidade para o empregador, junto com a 

máxima prosperidade para o empregado” (TAYLOR, 1990, p. 24). 

 

Segundo Taylor, máxima prosperidade significa a geração de lucros para o empregador 

tanto no curto, como no longo prazo e, para o empregado, a garantia de uma 

remuneração em ascensão e o pleno desenvolvimento de suas capacidades profissionais. 

Afirmava que “eficiência administrativa aumenta com a especialização do trabalho” 

(TAYLOR, 1990, p. 36). Tal especialização ocorre também a partir da execução de uma 

única atividade de forma repetitiva. 

 

Desta forma, a preocupação inicial de Taylor ocorreu com foco nos processos 

produtivos, que resultou na caracterização dos princípios da administração que foram: 

atribuir ao colaborador uma tarefa que lhe solicitasse o emprego da sua mais elevada 

capacidade; exigir do empregado o máximo de produção pelo seu dia de trabalho e, em 

contrapartida remunerar esse empregado com um valor adequado a sua produtividade, 

que era bem acima dos valores pagos àquela época. 

 

Uma das principais contribuições de Taylor foi a desagregação entre as funções de 

preparação e as de execução. Ele chegou a esta conclusão por meio de um estudo que 

enfocou sistematicamente os fatores que estão diretamente ligados à produção, entre 

eles o fator humano. 
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Por meio da análise dos tempos de movimentos, Taylor vislumbrou a possibilidade de 

decompor as tarefas realizadas pelos operários, em uma série mais simples e ordenada 

de movimentos, buscando eliminar os movimentos inúteis, para uma maior economia de 

tempo e esforço e, por consequência, melhorando os processos produtivos e seus 

resultados. Todavia, assegura “quando os elementos deste mecanismo, tais como estudo 

do tempo, chefia, funcional etc, são usados sem observação da verdadeira filosofia da 

administração, os resultados na maioria dos casos são desastrosos” (TAYLOR, 1990, p. 

119). 

 

Proveniente desta corrente de estudo surgiu o fordismo, que, em essência, tratou-se de 

um sistema de produção em massa, em que os operários de uma indústria 

automobilística, no caso a Ford, executavam uma pequena etapa do processo produtivo.  

Contemporâneo de Taylor, Henry Ford foi considerado o pai da linha de montagem. Já 

no final do século XIX, a indústria caminhava para alcançar um patamar com bons 

índices econômicos e tecnológicos. Contudo, Ford, ao introduzir seu preceito de 

produção, conseguiu reduzir de forma drástica os custos e melhorou efetivamente a 

qualidade do produto. 

 

Gramsci (1976, p. 381) acrescenta que as “experiências realizadas por Ford e a 

economia feita pela sua empresa através da gestão direta do transporte e do comércio da 

mercadoria produzida, influíram sobre o custo de produção, permitiram melhores 

salários e menores preços de venda”. 

 

Desta forma, o conceito-chave da produção em massa não foi a agilidade e rapidez da 

produção, portanto da linha de montagem, mas, sobretudo, a interdependência das 

partes do processo e, por consequência, a simplicidade da montagem do produto final. 

Antes mesmo da implementação da linha de produção, Ford já havia conseguido um 

bom resultado em sua indústria, diminuindo o ciclo da tarefa de forma considerável de 

514 para 2 minutos e a linha de montagem possibilitou à sua indústria a redução deste 

número pela metade (FORD, 1926). 

 

Tais mudanças implantadas em sua indústria, permitiram a diminuição do esforço físico 

dos operários na montagem dos automóveis, proporcionando um crescimento na 

produção e a redução considerável dos custos provenientes do trabalho executado. Desta 
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forma, os automóveis produzidos tiveram uma boa aceitação no mercado, tendo em 

vista a facilidade de utilização e manutenção, até então não observado nas indústrias 

daquela época. 

Ford também conseguiu apresentar um produto cujo tempo de preparação das máquinas 

que o fabricavam fosse reduzido consideravelmente, uma vez que elas executavam uma 

tarefa de cada vez. O fato de ter ordenado o processo produtivo em uma sequência 

lógica, proporcionou à sua indústria consideráveis ganhos de escala. A principal 

dificuldade que ele observou neste processo foi a falta de flexibilidade. 

 

Em contradição ao que acontecia no processo produtivo manual, em que o trabalhador 

conduzia todo o trabalho até a concepção do produto final, na indústria de Ford o 

trabalhador inserido na linha de montagem executava apenas uma tarefa. Ele não 

separava os componentes, observava aspectos inerentes ao produto ou inspecionava a 

qualidade do trabalho realizado, sequer entendia o que o seu vizinho fazia. De toda 

forma, o trabalho sincronizado e ágil, contribuía para a crescente produção que ora se 

apresentava. Nesse contexto, os estudos dos tempos e movimentos propostos por Taylor 

(1980) foram efetivamente implantados. 

 

Portanto, compreendeu-se que o sistema fordista utilizou de forma efetiva da 

racionalização e organização dos processos produtivos, com uma acentuada 

divisão/especialização do trabalho, por meio de estruturas organizacionais 

profundamente hierarquizadas, com foco na mecanização como alternativa para a 

solução de problemas de cunho técnico. 

 

Outros fatores relevantes do fordismo foram a grande estratificação do trabalho, com o 

operário dominando somente uma etapa do processo produtivo; inconstância dos 

trabalhadores entre firmas e regiões; ligação parcial dos salários aos preços dos produtos 

e a produtividade do trabalhador e o consumo em massa como um marco do perfil dos 

operários da indústria. 

 

Por conta de uma intervenção sindical, alguns trabalhadores não se submetiam as 

determinadas formas de organização do trabalho, de forma especial, aqueles que 

demandavam uma ampla pressão de tempo. Os controles rigorosos e a excessiva 

cobrança por índices de produtividade cada vez maiores, também foram fatores 
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condicionantes que contribuíram para a crise fordista e, ainda, o fato de o operário ser 

visto na estrutura organizacional meramente como uma máquina, desempenhando um 

trabalho essencialmente tecnicista. 

 

2.2 A administração clássica e a contribuição de Fayol 

 

Acompanhando a evolução dos processos produtivos, surgiu a Teoria Clássica da 

Administração, tendo como expoente Henry Fayol (1841-1925), que diferentemente de 

Taylor que focava o seu estudo na tarefa, Fayol direcionou a sua perspectiva para os 

estudos que enfocavam a estrutura da empresa. 

 

Comparativamente à Escola Científica que ocupava-se do crescimento da produtividade 

da organização, através do acréscimo da eficiência operacional, a Escola Clássica 

preocupava-se com a eficiência organizacional, por meio de uma melhor divisão dos 

órgãos competentes das empresas e, consequentemente, suas inter-relações estruturais. 

Enquanto a Administração Científica definia a pirâmide organizacional de cima para 

baixo, a Administração Clássica observa-a de forma contrária, considerando a estrutura 

da empresa de forma ampla. 

 

A Teoria Clássica observou a realização do trabalho por meio de princípios e técnicas, 

considerados úteis no desempenho do trabalho, independentemente do porte da empresa 

e de seu ramo de atividade. Fayol dedicou-se a demonstrar que a união da previsão 

científica com maneiras corretas de supervisão/gerência, gerariam resultados 

satisfatórios para as organizações, surgindo, portanto, uma forte influência na 

administração, que se denominou fayolismo. 

 

O fayolismo definiu a função administrativa como uma atividade eminentemente 

relacionada ao corpo social das empresas e, por tratar de pessoas, tornava-se necessário 

o estabelecimento de regras, as quais foram definidas posteriormente como princípios 

da administração, com vistas a permitir um melhor funcionamento organizacional. 

Dentre esses princípios, podem-se citar a divisão do trabalho; autoridade e 

responsabilidade; disciplina; unidade de comando; unidade de direção; interesses gerais; 

remuneração do pessoal; centralização; cadeia de comando; ordem; equidade; 
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estabilidade; iniciativa; espírito de equipe, os quais não serão tratados separadamente, 

tendo em vista não ser este o objetivo deste estudo. 

 

Percebe-se que Fayol acrescentou fatores importantes para o destino das organizações 

daquela época, todavia, tais mudanças não impactaram de forma tão evidente para 

promover a percepção dos gestores da importância dos operários, que ainda eram vistos 

pelo seu potencial meramente produtivo, enxergado como uma “máquina”, desprovido 

de sentimentos, executando tarefas técnicas. 

 

Conclui-se, portanto, que os estudos propostos por Taylor, Ford e Fayol contribuíram 

para uma melhor compreensão acerca da organização formal e a racionalização dos 

métodos de trabalho. As Escolas Científica e Clássica consideraram o operário quase 

como um acessório acoplado à máquina. As conclusões dos estudos de ambos 

repercutiram de forma eficiente para as organizações, porém não foram suficientes, 

porque não deram conta de resolver as inúmeras questões organizacionais, abrindo 

lacunas para novos estudos que ressaltassem o valor e a importância do funcionário.  

 

2.3 A Escola das Relações Humanas e a contribuição de Elton Mayo 

 

Mayo (1880-1949) tornou-se mundialmente conhecimento pela sua contribuição não 

somente à prática administrativa, mas, também, por promover reflexões pontuais aos 

cientistas comportamentais que se despertaram, desde então, para a observação dos 

problemas e fenômenos que circundam as organizações. Ele está diretamente ligado à 

chamada Escola das Relações Humanas, sendo o principal teórico nesta cadeia de 

pensamento. 

 

No período de 1927 a 1932, na Wertern Eletric, foram realizadas as pesquisas numa 

fábrica que possuía aproximadamente 40 mil operários e o objetivo do estudo 

desenvolvido por Mayo (1945) foi identificar a reação dos indivíduos quando 

submetidos às alterações de fatores ambientais, como a iluminação da sala de trabalho e 

como tais alterações influenciavam no desempenho individual do operário, com 

impactos sob a sua produtividade. 
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Todavia, Mayo (1945) observou que as alterações de iluminação evidenciadas no 

ambiente de trabalho dos operários, não contribuíam para a diminuição da 

produtividade, ao contrário, aumentavam a produção e ele atribuiu este fator a variáveis 

associadas às questões psicológicas, porque a intensificação da supervisão sob os 

trabalhadores foi reduzida, e, assim, sentiam-se mais confortáveis para executar o 

trabalho. 

 

Na primeira fase da pesquisa denominada de “sala de provas de montagem de relés”, foi 

selecionada uma pequena quantidade de operários, no geral mulheres, que eram 

submetidas a tais mudanças no ambiente de trabalho, mas que em nada alterou o seu 

ritmo de produção. Na conclusão geral desta fase, as participantes da experiência 

alegaram que gostaram de trabalhar na sala de montagem de relés porque era divertido, 

a supervisão era branda, trabalhavam com maior liberdade, as pressões não existiam 

porque havia um ambiente amistoso que permitia conversas informais, contribuindo 

para aumentar a satisfação com o trabalho, já que não havia nenhum temor do 

supervisor. Percebeu-se que as operárias inseridas no grupo de trabalho desenvolveram 

amizades para além da fábrica, contribuindo para a construção de um espírito de 

pertença àquele grupo, que desenvolveu liderança e objetivos comuns. 

 

A segunda fase da experiência caracterizou-se pela realização de um programa de 

entrevistas com todos os funcionários da fábrica, cujo objetivo era identificar o motivo 

pelo qual os operários adotavam posturas diferenciadas quando inseridos nos vários 

ambientes de trabalho. Nesta fase, os supervisores foram inseridos como 

entrevistadores, favorecendo uma maior proximidade com os operários. Tal medida 

contribuiu para aumentar a produtividade e melhorar a supervisão. Em dado momento 

da experiência, aquilo que foi denominado como uma entrevista de cunho científico 

transformou-se em uma conversa informal entre operários e supervisores, os quais 

dividiam dificuldades, pendências e anseios oriundos do seu dia a dia de trabalho. 

 

A terceira e última fase da pesquisa de Mayo (1945) aconteceu na sala de observações 

de montagem de terminais, em que havia um observador dentro da sala acompanhando 

o trabalho dos operários e um entrevistador do lado externo do ambiente, que, por 

vezes, sondava os trabalhadores para identificar a organização informal destes. Nesta 
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fase do experimento, atribuiu-se uma nova forma de pagamento dos funcionários, cujos 

salários eram baseados na produção do grupo. 

 

Assim, constatou Mayo (1945), que o grupo que estava sendo estudado estabeleceu o 

seu próprio ritmo de produção, cobrando maior participação daqueles operários que 

produziam menos e desacelerando a produção daqueles que trabalhavam mais, 

atribuindo-lhes recompensas ou punições simbólicas. Surgiram, com essa perspectiva, 

os autocontroles, uniformidade de sentimentos e solidariedade grupal. 

 

Conclui-se, portanto, que os resultados provenientes da experiência realizada por Elton 

Mayo, contribuíram para a substituição do engenheiro e técnico para o psicólogo e 

sociólogo, favorecendo o surgimento de uma nova concepção na teoria administrativa: o 

homem social. Em última análise, a Escola das Relações Humanas se propôs a estudar a 

influência da motivação no comportamento dos indivíduos. 

 

3 METODOLOGIA 

 

O viés metodológico utilizado foi fontes secundárias, que retratam a evolução histórica, 

obras escritas por autores de renome nessa matéria, tendo em vista que ele tratou de uma 

análise essencialmente bibliográfica. Propôs-se, num primeiro momento, descrever as 

várias fases das relações trabalhistas, buscando identificar como o trabalhador era visto 

pelas organizações em cada uma delas. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Por meio do presente estudo, buscou-se identificar a “evolução” do funcionário no 

contexto organizacional, a partir do estudo das Escolas da Administração, sendo a 

científica, clássica e das relações humanas. Considera-se que o objetivo foi atingido, 

especialmente por estar bem sustentado pelo aspecto metodológico, que embasou-se no 

estudo de obras de renome científico, que permitiu estudar um tema atual, subjetivo, de 

difícil percepção e por que não dizer, polêmico. 

 

Tanto nos estudos de Taylor e Ford, como de Fayol, que enfatizaram a tarefa e a 

estrutura, respectivamente, o trabalhador era enxergado meramente como uma máquina, 
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realizando tarefas repetitivas de forma técnica e mecânica. Eles defenderam que a 

motivação para o trabalho ocorria de forma puramente econômica. 

 

Somente nos estudos de Elton Mayo que o trabalhador assume um papel de maior 

destaque nas organizações, porque observou-se que o indivíduo não é movido apenas 

por questões econômicas, mas, essencialmente por fatores psicológicos e que ele reage 

melhor ao trabalho, executando-o em grupos, o que fez surgir a expressão “homem 

social”. 

 

Observou-se, portanto, que houve uma considerável evolução na percepção da 

importância do trabalhador no contexto organizacional, enquanto um ser provido de 

sentimentos, comportamentos, ações e questionamentos, que perpassam o aspecto 

econômico, mas que precisava ser reconhecido como uma peça fundamental para 

promover o crescimento, desenvolvimento e o sucesso dos processos organizacionais. 

 

Realizar este estudo serviu para ampliar a compreensão da relevância do operário, 

tratado desta forma na administração clássica, e que posteriormente foi chamado 

colaborador, como um indivíduo que deseja realizar o seu trabalho de forma que lhe 

seja atribuída a satisfação nos vários âmbitos, tanto no material, como no social. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A tecnologia tem sido um elemento fundamental para a transformação das organizações 

que buscam acompanhar as evoluções para alcançar vantagem competitiva e tirar 

proveito dela (BERTAGLIA, 2003). A internet trouxe um novo conceito de comércio e 

negociação em que clientes e vendedores interagem eletronicamente em tempo real, o 

chamado Comércio Eletrônico. Conforme Secundados (2013), existem cerca de 83 

milhões de usuários da internet somente no Brasil, o que ressalta a importância de sua 

análise. Este estudo mostra a importância de se conhecer e analisar as novas formas de 

negócios advindos com a evolução da internet. 

 

Este estudo, de cunho bibliográfico, teve por objetivo explicar definir, classificar os 

tipos e evidenciar as vantagens e as limitações dos sistemas de suporte ao negócio 

eletrônico. Tendo como base livros e artigos, sua metodologia se caracteriza como 

pesquisa qualitativa. 

 

2 SISTEMAS DE SUPORTE AO NEGÓCIO ELETRÔNICO 

 

O negócio pela internet aparece como um avanço significativo do ponto de vista 

tecnológico e este vem ganhando espaço no mundo dos negócios. Na última década 

houve uma maior aceitação e uma sensível mudança de hábito dos consumidores, pois 

estes resolvem seus problemas por meio de contratos eletrônicos tanto em suas 
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residências quanto em suas empresas diminuindo o contato físico entre os polos de 

negócio. 

 

2.1 O e-business e o e-commerce 

 

De acordo com o Laudon e Laudon (2010, p. 51), e-business “refere-se ao uso da 

Internet para executar os principais processos de negócios em uma empresa”. O e-

business inclui, portanto, atividades para a gestão interna da empresa, integração com 

fornecedores e outros parceiros de negócios. Inclui também o e-commerce ou comércio 

eletrônico, que é a parte do e-business que lida com o processo de comprar, vender, 

transferir ou trocar produtos, serviços ou informações por meio de redes de computação, 

incluindo a internet (LAUDON; LAUDON, 2010; RAINER JR.; CEGIELSKI, 2011). 

 

Como suporte ao e-business, as tecnologias de Intercâmbio Eletrônico de Dados ou 

Electronic Data Interchange (EDI) viabilizam a troca de documentos comerciais 

eletronicamente e com isso possibilitam a redução da quantidade de erros gerados pela 

redigitação e o volume de papel ao mesmo tempo em que aumentam a eficiência e a 

rapidez na comunicação entre parceiros comerciais. É a única ferramenta de e-

commerce que está adequada a um contexto automatizado e globalizado (EAN 

BRASIL, s.d.). 

 

O comércio eletrônico pode assumir várias formas, dependendo do grau de digitalização 

envolvido. Ele se refere à extensão em que o comércio foi transformado do físico para o 

digital e pode se relacionar (RAINER JR.; CEGIELSKI, 2011): a) ao produto ou serviço 

que está sendo vendido; b) ao processo através do qual o produto ou serviço é 

produzido; ou c) ao agente de distribuição ou intermediário. 

 

2.1.1 Tipos de e-commerce 

 

O comércio eletrônico envolve diferentes tipos de negócios, desde sistemas destinados a 

consumidores, sites de leilões e comércio de bens e serviços entre organizações, sendo 

realizado entre várias partes. A literatura apresenta seis tipos comuns de e-commerce 

(LAUDON; LAUDON, 2010; RAINER JR.; CEGIELSKI, 2011; TELLES, 2003): B2C 
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ou empresa-consumidor, B2B ou empresa-empresa, C2C ou consumidor-consumidor, 

B2E, e-government  e m-commerce. 

 

Na modalidade Business to Consumer (B2C), sites são mantidos por empresas para 

venda e relacionamento com consumidores finais. Esses sites geralmente possuem 

alguns elementos para uma operação virtual bem sucedida. Tem que ser funcional e 

amigável com uma página inicial receptiva e bem atrativa, precisa de um sistema de 

pedidos integrados com a logística de vendas e um Sistema de Atendimento ao 

Consumidor (SAC) por telefone e/ou e-mail que proporcionam melhor interação com os 

clientes (MARTINS; LEAL JUNIOR, 2009). 

 

Inicialmente no site há um conjunto de páginas públicas onde os visitantes buscam 

produtos desejados para a compra. Quando resolvem efetuar a compra, entram em um 

novo conjunto de páginas e que é a extranet (MARTINS; LEAL JUNIOR, 2009). 

Nessas novas páginas é efetuado o cadastro de cliente, efetuado o pagamento (cartão ou 

geração de boleto) e finalmente o cadastro do pedido e encaminhamento para a 

logística. 

 

Carvalho (2010) apresenta suas potencialidades: 

a) Comunicação instantânea entre os vários participantes do sistema de negócios; 

b) Acesso global já que são oferecidos por meios eletrônicos; 

c) Personalização para atender as necessidades dos consumidores; 

d) Aumento da disponibilidade, sendo oferecidas 24 horas por dia; 

e) Intermediação entre diferenciação de produtos baseado na escolha dos clientes; 

f) Colaboração, pois facilita a automatização de relacionamento entre empresas. 

 

Ao implantar o B2C, a empresa passa por grandes mudanças na sua estrutura e clima 

organizacional que podem ser vistos com certa resistência por parte dos colaboradores. 

E a desconfiança de alguns consumidores também é um fator crítico para a implantação 

do B2C (CARVALHO, 2010). 

 

Conforme Rainer Jr. e Cegielski (2011), nas transações Business to Business (B2B), 

tanto os vendedores quanto os compradores são organizações. Martins e Leal Junior 

(2009) sugerem que o comércio atacadista pode ser um bom exemplo para este tipo de 
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categoria, pois há compra de serviços, tecnologias, equipamentos, componentes e 

transações financeiras. Na perspectiva B2B, o Comércio Eletrônico auxilia nas 

aplicações de negócio, favorecendo o gerenciamento de estoque, fornecedores, 

distribuição, canal e pagamento. 

 

O’Brien e Marakas  (2013) afirmam que muitas empresas oferecem internet segura ou 

extranet com catálogos para clientes e fornecedores, mercados de leilões e de trocas 

para empresas, enquanto outros permitem que empresas troquem documentos por meio 

do Intercâmbio Eletrônico de Documentos ou Electronic Data Interchange (EDI). 

 

A modalidade Consumer to Consumer (C2C), por sua vez, é um subconjunto do 

comércio eletrônico em que os consumidores vendem diretamente a outros 

consumidores (STAIR; REYNOLDS, 2012). O principal modelo é o site de leilões, 

como o eBay e Mercado Livre, mas há também sites de anúncios publicados por 

consumidores para venda de itens pessoais (O’BRIEN; MARAKAS, 2013). 

 

Na Business to Employee (B2E), uma organização usa o comércio eletrônico 

internamente para fornecer informações e serviços aos empregados. As empresas 

permitem que os empregados administrem seus benefícios, frequentem aulas de 

treinamento eletronicamente, comprem com desconto ações, pacotes de viagem, 

ingressos para eventos, solicitem suprimentos e matérias eletronicamente (RAINER JR.; 

CEGIELSKI, 2011). 

 

O Governo Eletrônico ou e-government ou ainda Government to Citizen (G2C) “é o 

uso da tecnologia em geral e do comércio eletrônico em especial para disseminar 

informações e serviços públicos aos cidadãos” (RAINER JR.; CEGIELSKI, 2011, p. 

177). As unidades do governo podem ainda fazer negócios com outras unidades de 

governo, o Government to Government ou G2C) ou com empresas (Government to 

Business ou G2B) de acordo com Turban e Volonino (2013). 

 

No Brasil, o Governo Eletrônico ou e-government surgiu no ano 2000, quando foi 

criado um Grupo de Trabalho Interministerial, com a finalidade de examinar e propor 

políticas, diretrizes e normas relacionadas às novas formas eletrônicas de interação, 

através do Decreto Presidencial de 03 de abril de 2000. A política de Governo 
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Eletrônico do Estado Brasileiro segue três ideias fundamentais: participação cidadã; 

melhoria no gerenciamento interno do Estado, e integração com parceiros e 

fornecedores (GOVERNO ELETRÔNICO, 2013). 

O desenvolvimento de programas de Governo Eletrônico prioriza o uso das tecnologias 

da informação e comunicação, visando democratizar o acesso à informação, ampliar 

discussões e dinamizar a prestação de serviços públicos com foco na qualidade dos 

serviços e informações públicas prestadas, transformar as relações de governo com a 

sociedade e promover interatividade com cidadãos, empresas e órgãos governamentais 

(GOVERNO ELETRÔNICO, 2013). 

 

Finalmente, o m-commerce ou comércio móvel é toda e qualquer operação que envolva 

transferência de propriedade ou de direito de utilização de bens e serviços que é iniciado 

e/ou concluído com a utilização de dispositivos móveis, como celulares e tablets. 

Atualmente, os investimentos em internet móvel, redes sem fio (wifi) e o aumento de 

venda de dispositivos móveis possibilitaram ao e-commerce ampliar seus conceitos e 

desafios (MAYEDA, 2013). 

 

Rainer Jr. e Cegielski (2011) definem de forma abrangente m-commerce como as 

transações de comércio eletrônico que são realizadas em um ambiente sem fio, 

especialmente pela internet. Assim, pode ser realizado via internet, linhas de 

comunicação privativas, telefones inteligentes ou outras infraestruturas. Para eles, o 

comércio móvel é impulsionado pelos seguintes fatores: 

 

a) grande disponibilidade de dispositivos móveis, um mercado de massa em 

potencial que está se desenvolvendo; 

b) não há necessidade de um computador pessoal para fazer a conexão à internet; 

c) a “cultura de telefone celular” é um fenômeno social; 

d) os preços dos dispositivos estão em declínio; e 

e) a melhoria da largura de banda. 

 

2.1.1.1 Vantagens e desvantagens do e-commerce 

 

O comércio eletrônico, conforme Rainer Jr. e Cegielski (2011, p. 178), “beneficia as 

organizações tornando os mercados, nacional e internacional, mais acessíveis e 
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reduzindo custos de processamento, distribuição e recuperação das informações”. 

Segundo os autores, o principal benefício para a sociedade é sua capacidade de 

distribuir informações, serviços e produtos de maneira fácil e conveniente para pessoas 

em cidades, áreas rurais e países em desenvolvimento tornando-os capazes de acessá-los 

24 horas por dia. 

 

Quanto às desvantagens, os autores supracitados citam a falta de padrões de segurança 

internacionalmente aceitos, largura de banda de telecomunicações insuficiente e 

acessibilidade cara, a percepção de que o comércio eletrônico não é seguro, problemas 

legais não resolvidos e que ainda carecem de uma massa crítica de vendedores e 

compradores (RAINER JR.; CEGIELSKI, 2011). 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A internet tem-se tornado a espinha dorsal em termos de Tecnologia de Informação, seja 

de uso intra ou inter-organizacional, como ambiente que interliga vendedores e clientes, 

possibilitando interação e transações em tempo real (CASTELLS, 2001; SHANE; 

VENKATRAMAN, 2000). Considerando essa realidade, é notável como ela, de fato, 

contribui para a competitividade empresarial através dos variados tipos de e-commerce 

pesquisados. 

 

Espera-se que os resultados apresentados neste trabalho sejam úteis, e que o processo 

decisório que abrange a escolha das funcionalidades de Internet e de modalidades de 

Comércio Eletrônico, contemplando as diversas variáveis nele envolvidas, seja levado 

em consideração, visto que o mercado hoje exige novas formas de sobrevivência das 

organizações. 
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No contexto atual, é visível a importância do terceiro setor para a solução de problemas 
que a sociedade contemporânea vivencia e que o Estado, sozinho, não possui 
capacidade de resolvê-los. Segundo Resende (2012, p. 29), “o terceiro setor é aquele 
que congrega as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins econômicos e sem 
finalidade lucrativa, e que prestem serviços de interesse coletivo”, estando incluídas 
aqui as associações e fundações, estas disciplinadas pelo Código Civil Brasileiro de 
2002. Por serem entidades sem fins lucrativos e ajudarem o Estado a resolver questões 
sociais, indaga-se se essas pessoas jurídicas poderiam ser sujeitos passivos da obrigação 
tributária, e se trata-se de uma imunidade ou isenção tributária. Inicialmente, cumpre-
nos salientar que imunidade difere-se da isenção, esta se dá por meio de leis 
infraconstitucionais, em que os governantes têm o poder de permitir que algumas 
pessoas fiquem desobrigadas de recolher certos tributos. Já a imunidade é a vedação ao 
poder de tributar estabelecida em sede constitucional. O objetivo deste trabalho é 
demonstrar se as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos possuem 
alguma imunidade ou isenção tributária. Como metodologia, valeu-se de uma pesquisa 
bibliográfica. A partir das leituras e análises, depreende-se como resultado da pesquisa 
o disposto no art 150, VI, “c” da CF/88, que veda à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios instituir impostos sobre “(...) instituições de educação e 
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei”. Ademais, é de 
enaltecer o § 4º “as vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem 
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais 
das entidades nelas mencionadas”. Portanto, depreende-se que as organizações do 
terceiro setor são imunes à contribuição patronal da previdência pública. Em face do 
raciocínio expendido, conclui-se que a impossibilidade de cobrar tributos das entidades 
filantrópicas trata-se de imunidade e não de isenção, pois, como supracitado, a vedação 
encontra-se em sede constitucional. Posto isto, impende mencionar que nenhuma 
entidade de direito privado sem fins econômicos pode ser passível de, sobre seus bens, 
serviços ou rendas ser instituído qualquer tipo de tributo por parte do governo. 
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1Professora Da Unimontes E Das Faculdades Santo Agostinho 
2Bacharel Em Administração Pelas Faculdades Santo Agostinho 
3Professor Das Faculdades Santo Agostinho 
4Professor Da Unimontes E Das Faculdades Santo Agostinho 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O fator humano tem-se tornado mais importante dentro das organizações. Estas 

necessitam das pessoas para o alcance da lucratividade e é por meio do desempenho 

delas que se tem a operacionalidade, a qualidade do serviço existente nas organizações. 

 

Levando em consideração esse fato, as empresas passaram a valorizar mais seus 

funcionários e a se preocupar com o que eles pensam a respeito da organização, pois 

entenderam que a sua lucratividade e produtividade dependem, em parte considerável, 

de seus colaboradores. 

 

Para a empresa investir em seus funcionários, é necessário primeiro identificar os 

pontos fortes e fracos do processo de gestão ao qual estão sujeitos. Para isso, utilizar 

uma pesquisa de clima organizacional é de relevante importância já que, por meio dela, 

passa-se a ter uma percepção maior do índice de satisfação que os colaboradores têm 

com relação a seu trabalho e com relação ao ambiente em que estão inseridos, ou seja, 

ao momento pelo qual a empresa está passando.  

 

Julga-se importante analisar o clima organizacional da empresa, porque é por meio do 

estudo de clima que se torna possível identificar fatores, como grau de motivação, 

satisfação com o líder, contentamento com a equipe de trabalho, felicidade em fazer 
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parte da empresa de modo geral. Esses fatores são decisivos na produtividade dos 

colaboradores. 

 

Diante desse propósito, busca-se, como objetivo, fazer uma discussão de como o clima 

pode afetar a produtividade nas organizações, correlacionando esse assunto com a 

satisfação dos colaboradores em prol da melhoria de resultados. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Com relação aos procedimentos técnicos e para uma melhor compreensão do tema será 

utilizada uma pesquisa bibliográfica que consiste em: “a atividade de localização e 

consulta de fontes diversas de informações escritas, para coletar dados gerais ou 

específicos a respeito de um determinado tema” (CARVALHO, 1987, p.100). Em 

relação aos aspectos metodológicos o estudo é de base qualitativa. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 O ser humano x organização 

 

A maioria das pessoas passa grande parte de suas vidas trabalhando dentro das 

organizações e grande parte delas baseia sua satisfação com o trabalho em sua 

satisfação com a vida. 

 

Hampton (1992, p.8) traz o conceito de organização como:  

 
uma combinação intencional de pessoas e de tecnologia para atingir um 
determinado objetivo. Uma empresa é uma organização. Também o é uma 
divisão, um departamento ou seção dentro de uma organização maior. 
Pessoas, dinheiro e materiais compõem os recursos que ingressam na 
organização (...).  

 

Sobre os colaboradores, Chiavenato (2005) nos diz que o capital humano depende de 

talentos que a empresa precisa reter, aplicar, desenvolver, motivar e recompensar, mas 

não depende apenas do talento do funcionário, a organização tem que lhe dar condições 

para alcançar resultados e criar fatores favoráveis para um clima organizacional 

positivo. 
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3.2 Clima organizacional 

 

Chiavenato (1999, p.440) fala sobre clima: 

 
O clima organizacional reflete o modo como as pessoas interagem umas com 
as outras e com os clientes, fornecedores internos e externos, bem como com 
o grau de satisfação do contexto que as cerca. O clima organizacional pode 
ser agradável, receptivo, caloroso e envolvente, em um extremo, ou 
desagradável agressivo, frio e alienante em outro extremo. 

 

Para Oliveira (1995, p.47): 

 
Clima interno é o estado que se encontra a empresa ou parte dela em dado 
momento e passível de alteração mesmo em curto espaço de tempo em razão 
de novas influências surgidas e que no decorrer das decisões e ações 
pretendidas pela empresa postas em prática ou não, e/ou das reações dos 
empregados a essas ações ou perspectivas delas. Esse estado interno pode ter 
sido influenciado por acontecimentos externos e/ ou interno à empresa e pode 
ser origem de desdobramentos em novos acontecimentos, decisões e ações 
internas. 

 

Segundo Chiavenato (2003), apud Bezerra (2011), as dimensões do clima são: estrutura 

organizacional, recompensas, calor e apoio, responsabilidade, risco e conflitos. 

 

Segundo Dubrin (2003), o conflito refere-se à oposição de pessoas ou forças que levam 

à elevação de alguma tensão, que ocorre quando duas ou mais partes envolvidas 

observam metas e valores ou eventos mutuamente exclusivos, em que cada lado acredita 

que o que ele deseja é incompatível com o que outro deseja e gera o conflito, podendo 

ser também de modo individual, quando a pessoa tem que escolher entre duas coisas 

incompatíveis. 

 

Tais dimensões influenciam em um clima favorável ou desfavorável, tudo dependerá da 

forma como os gestores trabalharão essas dimensões.  

 

3.2.1  Tipos de clima organizacional 

 

Segundo Luz (2006), apud Bezerra (2011), existem três tipos de clima que são o bom, o 

prejudicado e o ruim, em que o clima bom caracteriza-se por ser aquele em que os 
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colaboradores sentem-se motivados, demonstram companheirismo, ficam satisfeitos e 

têm orgulho em fazer parte da organização. 

 

Bezerra (2011) afirma que ambientes onde predominam a desmotivação dos 

colaboradores, a ausência de integração entre pessoas e departamentos, evidentes 

tensões, discórdias e conflitos, ruídos nas comunicações, contribuem significativamente 

para um clima organizacional doentio e a principal evidência desse clima é a grande 

rotatividade de pessoal. 

 

Assim, os gestores têm reconhecido a importância de uma pesquisa de clima, porque ela 

consegue evidenciar quando a organização não está bem e porque sabem o real valor do 

fator humano dentro da empresa. 

 

3.3 Satisfação com o trabalho 

 

Um dos fatores que interferem diretamente no clima organizacional de uma empresa é a 

satisfação dos colaboradores com o seu trabalho. 

 

Sobre a satisfação do trabalho, Robbins (2005, p.61) faz a seguinte conceituação: 

Satisfação com o trabalho se refere á atitude geral de uma pessoa em relação ao trabalho 

que ela realiza. Uma pessoa que tem um alto nível de satisfação com o seu trabalho 

apresenta atitudes positivas em relação a ele, enquanto uma pessoa insatisfeita apresenta 

atitudes negativas. Quando se fala em atitudes do trabalhador quase sempre se refere à 

satisfação com o trabalho. 

  

3.4 Clima organizacional influenciado pela motivação 

 

Segundo Chiavenato (2006), o clima organizacional refere-se ao clima interno da 

organização e está ligado com o grau de motivação dos colaboradores. O ambiente 

organizacional é que leva a diferentes espécies de motivação. 

 

Dubrin (2003) nos fala que a explicação mais simples para a motivação é que as pessoas 

estão dispostas a se esforçar no sentido de alcançar uma meta, porque isso satisfaz a 

uma de suas necessidades importantes. O autointeresse é uma força motriz. 
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Segundo Bezerra (2011, p. 25):  

 
a palavra motivação deriva do latim motivus, movere, que significa mover, 
que, em seu sentido original, representa incentivo, estímulo ou energização 
por algum motivo ou razão. A motivação é um estado psicológico em que o 
indivíduo se encontra, onde afeta o grau de interesse ou vontade de realizar 
uma meta ou tarefa.  

 

O autor Buono (1992) nos diz que o interesse crescente pelos planos de participação nos 

lucros, a ligação de salários com produtividade e lucratividade estão servindo como 

ferramentas que estimulam a motivação dos colaboradores baseada na teoria da 

motivação pelo “Caminho das Expectativas’. 

  

3.5 Cultura  

 

A cultura organizacional está diretamente ligada ao ambiente interno da empresa. Ela é 

uma das principais causas da variação do clima organizacional de empresa para 

empresa. 

 

Segundo Robbins (2004), pode-se definir cultura como um sistema de valores que os 

colaboradores internos compartilham e que se difere de uma organização para outra. 

 

Dias (2007, p.79) faz uma interação entre cultura e clima organizacional:  

 
O clima organizacional está diretamente relacionado com a cultura das 
organizações. As modificações culturais geram expectativas, ás vezes 
insatisfação e insegurança. Estas situações criam climas organizacionais que 
produzem uma redução da capacidade de trabalho.  

 

Sendo assim, a cultura tem influência sobre o clima devido às reações que causam em 

seus integrantes. Se forem reações positivas influenciam para um clima positivo, mas se 

forem reações negativas influenciam para um clima negativo. 

 

Segundo Luz (2006, p. 20),  

 
o clima é afetado por fatores externos, entre eles estão as condições de saúde, 
habitação, lazer, família dos colaboradores e a cultura organizacional, que é 
uma das principais causas. Pode-se afirmar que o clima é conseqüência da 
cultura. 
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Ainda segundo Luz (2006), apud Bezerra (2011), existe uma diferença entre clima e 

cultura, pois clima não é um fenômeno fixo e se altera, conforme o ânimo dos 

colaboradores, já a cultura muda a longo prazo. 

 

3.6 Liderança 

 

Os líderes dentro das organizações têm o poder de influenciar pessoas. Robbins (2002, 

p.304) define liderança como a capacidade de influenciar um grupo em direção ao 

alcance de objetivos. Segundo ele, nem todos os administradores são líderes e nem 

todos os líderes são administradores. 

 

Chiavenato (2005) nos diz que existem algumas habilidades pessoais e interpessoais que 

são necessárias para que o líder seja eficaz dentro das organizações. 

 

Existem diversos tipos de liderança e, através do comportamento do líder frente a seus 

subordinados, é possível identificar qual o tipo de liderança é predominante na empresa. 

Chiavenato (2003, p. 124) apresenta três tipos de liderança: a autocrática em que “as 

decisões são centralizadas ao líder”; a liberal em que “as tarefas são discutidas pelo 

grupo” e; a democrática, nesta “o líder incentiva a participação das equipes”. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

O clima organizacional tem-se tornado um instrumento de pesquisa importante para a 

área de recursos humanos, já que é por meio do estudo do clima que a empresa 

consegue conhecer seus colaboradores e saber o que eles pensam a respeito da 

organização, sendo que o fator humano está diretamente ligado a ele. 

 

O clima é constantemente influenciado por fatores internos e externos da organização e 

pode corresponder ao momento pelo qual ela vem passando. 

 

O clima é influenciado por fatores, como motivação, satisfação, liderança, cultura, que, 

conforme trabalhados, geram um clima agradável ou desagradável. O clima agradável 

deixa os colaboradores felizes e satisfeitos e isso se reflete em sua produtividade, já um 
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clima desagradável gera frustrações insatisfação e conflitos que refletem negativamente 

em seus resultados operacionais. 

 

Essa mesma satisfação do trabalho causa certo efeito sobre o desempenho dos 

colaboradores. Quando os colaboradores percebem que podem obter um crescimento 

profissional dentro da empresa, eles se sentem mais motivados e consequentemente 

mais produtivos, já que querem crescer profissionalmente e adquirir melhores salários. 

A motivação está diretamente relacionada com aquilo que a organização pode oferecer 

para que o funcionário se torne produtivo. 

 

A mudança de cultura nas empresas é um momento muito complicado pelo qual elas 

passam e essa mudança geralmente acontece quando muda um líder ou até mesmo 

quando o mercado pede essa mudança, devido à competitividade. E esse fator também 

pode alterar o clima, já que, quando se muda a cultura, muda o ambiente no qual os 

colaboradores estão inseridos, além de que alguns ainda se mostrem resistentes. Obter 

apoio para a mudança e resistências é uma responsabilidade dos gerentes. 

 

Diante dos fatos apresentados, o líder é peça fundamental dentro da organização, pois é 

ele quem tem o papel de motivar e promover a satisfação de seus colaboradores, tendo 

um papel decisivo no clima organizacional da empresa e conseguindo alcançar o 

máximo da produtividade de seus subordinados. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação a Distância é mais antiga do que parece, pois já contabiliza mais de um 

século de existência. Contudo, essa modalidade de ensino foi incorporada a novos 

aspectos educacionais, como é o caso do uso do computador como mecanismo de 

aprendizagem.  

 

Peters (2004) descreve que a Educação a Distância apresenta-se, no atual contexto 

educacional brasileiro, como uma grande possibilidade para a inserção de sujeitos que 

pretendiam ingressar no Ensino Superior e, até então, eram excluídos porque não 

tinham acesso a grandes centros onde ficam as maiores Universidades Brasileiras. Isso 

explica porque a Educação a Distância (EAD) vem se tornando, ao longo dos anos, um 

tema cada vez mais discutido e refletido, dada a sua importância em uma sociedade 

interconectada por redes de tecnologia digital, na qual são oferecidos desde cursos 

informais de culinária, até graduação e pós-graduação nas diversas áreas do 

conhecimento  

 

Observa-se, desde o início do século XX, o crescente movimento da expansão da 

educação a distância. Segundo o Instituto Nacional e pesquisas, podemos fazer uma 

análise do crescente histórico da modalidade de Educação a Distancia. A Figura a seguir 

mostra os números do crescimento da modalidade de Educação a distancia comparando 

com a modalidade presencial. 
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Mais de 2,5 milhões de brasileiros estudaram em cursos com metodologias a distância 

no ano de 2007, segundo levantamento feito pelo Anuário Brasileiro Estatístico de 

Educação Aberta e a Distância (AbraEAD), em sua edição 2008.  

 

Acrescenta-se que, para entender qual é o significado de Educação a distância, deve-se 

priorizar o entendimento do surgimento dessa modalidade.  

 

Trata-se, pois, de novas demandas educacionais que se apresentam reconfigurando 

novos cenários educativos apoiados, também, na amplitude de novos contextos físico-

geográficos, à luz de novos conceitos de temporalidade, os quais imprimem, também, 

novas formas de se relacionar. É nessa perspectiva que o presente trabalho está pautado, 

em que se procura mostrar que a Educação a Distância está mediada por computadores, 

uma vez que estes encurtam e possibilitam o acesso à aprendizagem. 

 

Este trabalho tem o objetivo de demonstrar a importância do computador nos cursos a 

distância, já que a demanda do mercado, busca por profissionais cada vez mais 

capacitados em menores tempos. A pesquisa em questão encontra justificativa na 

necessidade de desenvolver e ampliar a área de estudos que abordam essa temática, haja 

vista que o campo educacional já percebe na educação a distância uma possibilidade de 

acesso à educação em diversas partes do mundo.  

 

Para tanto, a pesquisa abarca o caráter bibliográfico, tendo como base pressupostos 

teóricos encontrados em artigos científicos.  Estes foram acessados na base de dados, 

google acadêmico, partindo de trabalhos publicados, livros e dissertações e teses, sem 

restrição de idiomas, tendo como descritores: Educação a distância e Educação a 

distância acessada por computadores. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A experiência com a Educação a Distância é uma forma de transmitir conhecimento não 

tão recente no país, mas seu crescimento foi ainda mais notável na última década, tendo 

em vista que a utilização dos recursos da informática e o acesso à Internet contribuíram 

muito para o impulso da EAD, embora as novas tecnologias estejam ao alcance de 
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apenas 5% da população. O crescimento da modalidade a distância fez emergir atitudes 

do setor público para a disseminação dos cursos à distância (CAMPELLO, 2009). 

 

Conforme Souza et al (2009): 

 
Trata-se, pois, de novas demandas educacionais que se apresentam 
reconfigurando novos cenários educativos apoiados, também, na amplitude 
de novos contextos físico-geográficos, à luz de novos conceitos de 
temporalidade, os quais imprimem, também, novas formas de se relacionar. 
Esse novo espaço virtual, denominado por Pierre Lévy de ciberespaço, 
suscita novas questões para a pesquisa na educação a distância, deslocando o 
seu eixo temático da tradicional ênfase nas questões estruturais relativas à 
metodologia da educação a distância em si, a exemplo da evasão, da 
autonomia de aprendizagem, das dificuldades relativas ao estudo isolado, das 
possibilidades da tutoria e, nesse particular, da adequação às ações de 
feedback imediato, da infraestrutura tecnológica e administrativa, da gestão 
da EAD, entre outras, para a busca pela compreensão da pesquisa em 
educação a distância, notadamente na mediada por tecnologia digital 
(SOUZA et al, 2009, p. 222). 

 

Nesse contexto, faz-se necessário pontuar a expansão das tecnologias da informação e 

da comunicação – TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação). Segundo Oliveira 

(2007), esse fenômeno tem transformado continuamente os paradigmas em todas as 

esferas da vida social e atinge diretamente a esfera educativa. Por assim o ser, podem-se 

destacar três modelos distintos dessa nova modalidade em ensino a distância, que lança 

mão das TICs como instrumentos de interação entre professor-aluno, são eles: sala de 

aula a distância; aprendizagem independente; aprendizagem e aula. Sobre estes, têm-se: 

 

- Modelo 1 - Sala de Aula a distância: este modelo estrutura-se nas tecnologias 

capazes de levar o conhecimento a pontos diferentes no país ou no mundo. A instituição 

responsável pelo curso controla o andamento e o local em que deverá ser realizado o 

treinamento. As aulas têm comunicação sincrônica: instrutores e estudantes combinam 

um local e o horário para se encontrarem uma vez por semana ou com outra 

regularidade. 

 

- Modelo 2 - Aprendizagem Independente: Neste modelo, os alunos podem 

fazer o curso independentemente do local onde estão e não precisam se adequar às 

escalas fixas de horário. Os estudantes recebem vários materiais de estudo, incluindo 

um programa de curso. A instituição coloca à disposição do aluno monitor ou tutor que 

o acompanhará, fornecendo orientações, respostas e avaliando seus exercícios e testes. 
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A interação entre o monitor e o estudante é viabilizada através de variadas tecnologias, 

tais como: telefone, fax, chat, correio eletrônico etc. Não há aulas no sentido clássico da 

palavra. Os alunos estudam, buscando seguir o mais fielmente possível o programa do 

curso e podem interagir com o tutor, em alguns casos com outros estudantes. 

 

- Modelo 3 - Aprendizagem Independente e Aula: Este modelo envolve a 

utilização de material impresso e outras mídias, tais como fita de videocassete ou 

disquete, CD-ROM ou DVD, que possibilitam ao aluno estudar no seu próprio 

ambiente. Outras tecnologias que envolvem os alunos também poderão ser utilizadas, 

como as descritas no modelo 2. Os alunos reúnem-se periodicamente em grupos, em 

locais específicos, para receber apoio instrucional. Nas aulas, discutem-se os conteúdos, 

esclarecem-se conceitos, realizam-se trabalhos, experiências em laboratórios, 

simulações e outros exercícios relacionados com a aprendizagem. 

 

Oliveira (2007) afirma que é importante explicitar que as formas de ofertas dos cursos a 

distância são feitas através de recursos telemáticos e de distintas abordagens, como, por 

exemplo: broadcast, virtualização da sala de aula presencial, estar junto virtual. O 

broadcast constitui do emprego da tecnologia computacional necessária para dar ao 

aluno a informação, tal qual acontece com o uso das tecnologias tradicionais de 

comunicação, como o rádio e a televisão. Já a virtualização da sala de aula presencial, 

diz respeito à utilização dos recursos das redes telemáticas, que são utilizados da mesma 

forma que a sala de aula presencial; nessa abordagem a preocupação se baseia em 

transferir para o meio virtual as relações: espaço-tempo da aula e comunicação entre 

professor-aluno. O estar junto virtual, por sua vez, se caracteriza pela comunicação 

multidimensional, com base na exploração das TIC, que favorece a aproximação entre 

emissores e receptores dos cursos. Este tipo de abordagem possibilita um ambiente de 

aprendizagem e colaboração (PRADO 1998). 

 

Percebe-se nitidamente a existência de particularidades que versam sobre a EAD, no 

entanto, observa-se uma concepção positiva no que tange ao conceito de educação a 

distância, principalmente no que diz respeito às oportunidades de ensino superior 

ofertado em diversas modalidades. O que é compartilhado, de fato, é que a modalidade 

necessita de uma infraestrutura que oportunize a concretização do ensino através da 
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utilização tecnológica, acrescida pela incorporação de metodologias que viabilizam a 

demanda da modalidade (BELLONI, 1999). 

 

Na perspectiva de Mill (2006, p.66), a estrutura em EAD pode ser mais bem 

vislumbrada a partir da descrição da figura abaixo, denominada como ‘Modelo Virtual’: 

 
FIGURA 1 – Estrutura organizacional de cursos de educação a distância oferecidos por meios virtuais 
(Internet). 

 
Fonte: Mill, 2006, p. 66. 

 

No modelo de Mill (2010) apresentado acima, é possível compreender que a estrutura 

da educação a distância está pautada na existência de quatro componentes: núcleo de 

educação a distância; coordenação de curso; coordenação de disciplina (tutoria); e 

alunos. O Núcleo de Educação a Distância diz respeito à equipe responsável por 

desenvolver e implementar projetos em EAD. A coordenação de Curso e Coordenação 

de Disciplina formam a equipe de acompanhamento pedagógico, responsáveis por 

acompanhar a dinâmica do curso (elaboração e exposição das ferramentas de trabalho, 

seleção de profissionais, entre outros), bem como acompanhamento, monitoramento e 

motivação dos alunos, respectivamente. Os alunos e a tutoria estão constantemente 

 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

392 
 

interagindo no ambiente virtual de aprendizagem, a partir da motivação de ambas as 

partes. 

 

Segundo Mill (2011), observa-se nessa organização de educação a distância, 

denominada Modelo Virtual, que sua oferta é quase que exclusivamente pela internet, já 

que não possui apoio presencial para o aluno; inclusive, em algumas instituições o 

oferecimento do curso não faz uso de outra mídia, como, por exemplo, o material 

impresso. 

 

O ensino a distância força a todos envolvidos a uma disciplina e planejamento 

diferenciados quanto a estratégias de aprendizagem e didáticas que privilegiem o espaço 

e ambiente virtual em conjunto com as teleaulas ao vivo. Em outras palavras, todas as 

atividades são estruturadas e se complementem de forma integrada e mutuamente 

dependentes e são acessadas pela internet. 

 

3 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Esta etapa destina-se à apresentação e discussão do resultado da pesquisa. O estudo 

trouxe a perspectiva de que, no Brasil, não existem programas com tamanha 

interatividade e que deem assistência remota ao aluno, como se percebe na educação a 

distância, mediada pelo computador. Contudo, são necessários investimentos do 

governo para a implantação de novos programas e adequação das regiões, para que essa 

modalidade seja inserida em um contexto cada vez mais amplo de realidade 

educacional. Percebe-se que essa modalidade tende a crescer, de acordo com a pesquisa.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo consiste em um estudo sobre as causas da evasão de alunos em uma 

Instituição de Ensino Superior (IES) em Montes Claros/MG. A cidade é considerada um 

importante centro universitário, segundo dados da Prefeitura Municipal (2014), 

atualmente conta com 13 instituições de ensino superior privadas e os campi da 

Universidade Estadual de Montes Claros e da Universidade Federal de Minas Gerais. 

 

O número de Instituições de Ensino Superior tem aumentado consideravelmente, 

acopla-se a isto uma enorme diversificação de perfis consumidores ingressantes, o que 

trouxe uma série de mudanças de âmbito administrativo das IES. A universidade passa a 
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ser vista como empresa e surge a necessidade de reconhecer, entender e melhor atender 

ao público que adentra as instituições. 

 

Entretanto, esse desenvolvimento do setor também trouxe consigo o problema da 

evasão, que se trata de um fenômeno complexo que é influenciado por diversas 

variáveis e atinge todos os níveis de ensino, sendo ele público ou privado (MEC, 1996). 

Posto isso, a compreensão acerca dos fatores da evasão no ensino superior e a busca de 

alternativas para reduzir esse índice tornam-se indispensáveis para qualquer instituição 

que tem por objetivo se manter competitiva e alavancar seus resultados. 

 

Segundo Stallivieri (2014), a primeira universidade brasileira, Universidade do Rio de 

Janeiro, com fundação em 1920, marcou significativamente os rumos do ensino superior 

no Brasil e estabeleceu o surgimento de uma nova era.  

 

É notável que o setor de Educação Brasileiro, em específico no Ensino Superior, tem 

passado por significativas transformações ao longo dos últimos anos. As mudanças que 

estão acontecendo são de tal magnitude que implicam reinventar a educação em todos 

os níveis, de todas as formas. As mudanças são tais que afetam tudo e todos: gestores, 

professores, alunos, empresas, sociedade, metodologias, tecnologias, espaço e tempo 

(MORAN, 2008, p. 10).  

 

O atual sistema é oferecido pelas universidades, faculdades, institutos superiores e 

centros de educação tecnológica, nas modalidades de bacharelado, licenciatura ou 

formação tecnológica. Stallivieri (2014) aponta um aumento significativo na procura 

pelo ensino superior, afirma que essa busca é reflexo do crescimento do ensino médio, o 

qual vem respondendo por duas forças propulsoras: o aumento significativo na procura 

por mão de obra qualificada no mercado de trabalho brasileiro, e as aspirações culturais, 

as quais fazem com que os alunos saiam do ensino médio e imediatamente já ingressem 

em um curso de nível superior. 

 

Nesse ínterim, tem-se o fenômeno da evasão, que, Segundo Reinert e Gonçalves (2010, 

p. 3), “compreende, em linhas gerais, o abandono da escola durante o período letivo, ou 

seja, o aluno se matricula, inicia suas atividades escolares, porém, em seguida deixa de 

frequentar a escola, por uma ou um conjunto de razões”. 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

396 
 

Fey, Lucena e Fogaça (2011, p. 75) apontam que o perfil do aluno tem mudado: “hoje 

em dia a maioria dos estudantes do ensino superior brasileiro está matriculada no 

período noturno e trabalha no turno oposto, um dos principais fatores de evasão”. Os 

autores citam, ainda, os resultados de algumas pesquisas que demonstram quais são as 

principais causas da evasão no Ensino Superior, dentre elas a precariedade na escolha 

do curso superior, a má qualidade do ensino (incluindo a metodologia do ensino, a 

qualidade do professor e a qualidade da interação professor/aluno), a dificuldade 

financeira de manter o pagamento do curso, e o conflito do horário do trabalho com o 

horário das aulas.  

 

Cunha, Tunes e Silva (2001) salientam que a evasão de alunos dos cursos de graduação 

das universidades brasileiras ainda não foi tratada com o empenho e rigor necessários 

para o seu entendimento, muito pelo contrário, o que existem são lacunas em torno do 

que a caracteriza e a define. O fato é que a questão da evasão universitária carece de 

investigações científicas, uma vez que o investimento é elevado tanto por parte das 

instituições de ensino, quanto por parte dos alunos evadidos; consequentemente, os 

prejuízos também são significativos. 

 

As instituições devem buscar alternativas para a retenção de alunos, da mesma forma, 

precisam pensar em possibilidades de captação de público, ou ainda, e mais 

significativamente, garantir a qualidade do ensino que estão oferecendo, uma vez que a 

oferta é crescente e o mercado está em constante expansão (STALLIVIERI, 2014). 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para se alcançar os objetivos propostos do presente trabalho, foi realizado um estudo de 

caso, descritivo, precedido de pesquisa bibliográfica, sendo posteriormente realizada 

uma pesquisa de caráter quantitativo, com a finalidade de se verificar as causas da 

evasão de alunos em uma Instituição de Ensino Superior (IES) em Montes Claros/MG. 

Localizada no estado de Minas Gerais, a Instituição de Ensino Superior pesquisada 

iniciou suas atividades no ano 2001. Atualmente a IES possui 17 cursos em várias áreas 

do conhecimento e aproximadamente 5500 alunos nos seus três turnos de 

funcionamento. 
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O universo da pesquisa foi composto por todos os acadêmicos evadidos dos cursos da 

IES estudada, no ano de 2013, totalizando 95 ex-alunos e a amostra se caracteriza como 

não probabilística intencional, sendo entrevistados 25 ex-alunos. Apesar de não ser uma 

amostra significativa, atende aos preceitos desta pesquisa. 

 

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário contendo perguntas 

fechadas de múltiplas alternativas sobre o tema em questão. A análise de dados foi 

realizada através do programa Microsoft Excel 2007, para a tabulação de gráficos e 

demais informações. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Inicialmente foi levantado o perfil dos entrevistados, em que se pôde constatar que a 

maioria é do sexo feminino, com idade entre 21 e 30 anos, solteiros, com renda de 1 

(um) a 4 (quatro) salários mínimos. 

 

Conforme declarado anteriormente, trata-se de um estudo em uma instituição de ensino 

superior onde os preços praticados estão em conformidade com o mercado local e 

regional dos cursos ofertados.  Cabe salientar que o ensino superior, em função de 

contar com mão de obra altamente qualificada, traz consigo o ônus das titulações, ou 

seja, é oneroso, isso associado à sua indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, o torna mais dispendioso que os outros níveis de ensino, fator este que eleva 

os custos da Instituição, que, por conseguinte, reflete nas mensalidades pagas pelos 

alunos. 

 

Um percentual de 36% dos entrevistados efetuava o pagamento integral da mensalidade, 

enquanto 24% financiavam o curso através do Fundo de Financiamento Estudantil 

(FIES), outros 24% eram bolsistas. 8% eram beneficiados pelo Programa Universidade 

para Todos (PROUNI) e 8% não informaram a forma de custeio. O gráfico 1 expõe os 

motivos da desistência do curso no período estudado. 

 

Observa-se que, mesmo custeando os estudos através do FIES, ou mesmo obtendo a 

bolsa de estudos, seja através de processos seletivos da instituição ou programas do 

governo, estes totalizando 56% dos entrevistados, houve desistência do curso. Dentre os 
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motivos apontados, a dificuldade financeira tem destaque, representando 32% dos 

entrevistados, ao lado da dificuldade de conciliar estudo e trabalho, que corresponde a 

outros 32%. Este dado está correlacionado com o de renda, em que foi apontada uma 

faixa predominante de 1 (um) a 4 (quatro) salários mínimos. 

 

Os cursos com maior índice de desistência são os de Arquitetura e Direito, ambos com 

um percentual de 16%, seguidos dos cursos de Engenharia de Produção e 

Administração, ambos com um percentual de 12% dos entrevistados. Observa-se, nesse 

resultado, uma relação com os resultados do gráfico 1, uma vez que 32% dos 

entrevistados afirmaram desistir dos estudos por dificuldades financeiras e justamente 

pelo fato de o curso de Direito estar entre os mais caros da Instituição. Identifica-se, 

ainda, que outros 32% dos entrevistados alegaram dificuldades de conciliar trabalho e 

estudo, resultado que vem ao encontro do índice de evasão do curso de Arquitetura, o 

qual é ministrado no turno matutino. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conhecer os motivos da evasão foi o objetivo maior do presente trabalho. Através da 

pesquisa, identificou-se que a maior causa da desistência de cursos foi a dificuldade 

financeira, aliada à dificuldade de conciliar horário de trabalho e estudos. A partir 

dessas informações, a IES poderá avaliar alternativas de financiamento e/ou negociação 

com alunos que apresentem a mesma situação, evitando a perda de clientes e, 

consequentemente, redução de receita. Sobre a dificuldade de conciliar horário de 

trabalho e estudo, também poderiam ser desenvolvidos métodos alternativos, como 

flexibilidade nos horários e prazos, dinâmica de apresentação de conteúdo, dentre outras 

facilidades, desde que não atrapalhem o andamento das disciplinas. 

 

Em relação aos cursos abandonados, observa-se que o maior índice se encontra nos 

cursos de Arquitetura e de Direito, seguidos dos cursos de Administração e de 

Engenharia de Produção. São cursos de destaque e bastante procurados pelo público, 

mas, como mencionado anteriormente, existe o fator custeio do curso de Direito, que 

está entre os mais onerosos da Instituição, e o fator turno para o curso de Arquitetura, o 

qual só é ministrado no turno matutino. Dessa forma, cabe à administração geral da 
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Instituição acompanhar de perto o andamento desses cursos e despender uma atenção 

especial em busca de alternativas para que esse quadro de desistências seja amenizado. 

 

Diante do exposto, percebe-se que a evasão não é uma questão que diz respeito apenas 

ao aluno, mas à Instituição como um todo. Conforme apontado pelas pesquisas, a 

satisfação em relação à instituição é alta, entretanto, essa informação não pode ser usada 

como garantia, muito ao contrário, é necessário que, assim como vem sendo feito, todos 

os esforços devem ser feitos no sentido de melhorar constantemente as práticas de 

ensino, a fim de se adequar ao corpo discente que recebe, e ainda, desenvolver 

estratégias de retenção de clientes com vistas à redução da taxa de evasão e para evitar 

prejuízos financeiros. 
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Gráfico 1. Motivos da desistência do curso 
Fonte: Dados Primários, 2014. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A falta de experiência e de conhecimento administrativo impede o empresário de 

enxergar soluções que, muitas vezes, estão relacionadas aos clientes. A procura pelo 

produto e a forma de atendimento podem, em grande parte, cativar e aumentar a 

freguesia fazendo com que a empresa se diferencie das demais. 

 

O sistema de controle de qualidade é um recurso utilizado para salvar esse tipo de 

empresas que, diante das dificuldades de mercado, não encontram saídas para se 

destacarem da concorrência. Esta pesquisa teve o propósito de identificar os pré-

requisitos básicos para o correto atendimento dos clientes na área de freios pneumáticos 

que atentou para as formas utilizadas para a satisfação de um cliente de varejo, cuja 

empresa utiliza diversas técnicas para conquistar seus clientes, e a necessidade de 

fidelizar os clientes fará com que a empresa ofereça um atendimento de excelente 

qualidade, priorizando seu lucro em longo prazo, pensando de forma diferenciada.  

Este trabalho visa, ainda, constatar que o cliente é o melhor marketing da empresa, pois, 

sendo bem tratado, poderá trazer novos clientes e divulgar a empresa. Trata-se de um 
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estudo de caso realizada em empresa no segmento de freios pneumáticos; localizada em 

uma cidade no Norte de Minas Gerais, a população alvo foram os clientes da empresa, 

objetivando o estudo das ações da empresa para satisfazê-los. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A principal fonte de informação foi a pesquisa descritiva, em que foi utilizada a 

aplicação de questionário para vinte clientes, contendo questões abertas e fechadas 

sobre sua satisfação quanto à prestação de serviços. Após a coleta dos dados, utilizou-se 

o software Excel e as informações foram tabuladas e, em seguida, elaborados os 

gráficos com a opinião dos pesquisados. 

 

Segundo Juran (1997), a busca pela qualidade de produtos e serviços pressiona as 

empresas a acompanharem o ritmo imposto pelo mercado. Isso leva os empresários a 

uma sobrecarga de trabalho que exige melhorias contínuas a fim de conquistarem 

clientes cada vez mais fiéis. 

 

De acordo com Freitas (2001), as empresas bem-sucedidas em manter altos níveis de 

fidelização de clientes nos apresentam algumas lições importantes sobre esse assunto, 

elevadas a seguir. 

 

Reunir informações sobre o cliente não é tudo. Por mais sofisticada que seja a 

tecnologia da informação, é simplesmente um instrumento para melhorar a qualidade do 

produto e do serviço para atender às necessidades individuais dos clientes. 

 

Para o sucesso dessa prestação de serviço, é de fundamental importância o uso da 

tecnologia da informação para armazenar dados do cliente; quando o cliente compra 

errado, da empresa errada ou do profissional errado, é assumido o risco de cativar 

novamente o cliente, ou seja, refazer todo o trabalho. 

 

O produto procurado pelo cliente é outro ponto essencial para sua satisfação. A sua 

característica deve atender às necessidades do comprador. Segundo Juran (1997, p.7), a 

satisfação com o produto é um estímulo à sua facilidade de venda. A insatisfação pode levar 

a reações como reclamações, devoluções, publicidade desfavorável e assim por diante. 
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A empresa deve estabelecer metas de qualidade em que serão identificados os clientes, 

suas necessidades e os produtos. Para maior eficiência desse processo, é preciso realizar 

periodicamente uma avaliação para analisar o controle da qualidade.  

 

De acordo com Luiz (2003), atualmente vale mais o valor de serviço agregado ao 

produto que apenas o produto oferecido, preço e qualidade serão sempre fatores 

decisivos no momento da compra, mas não serão os únicos. Se todo mundo tem o 

mesmo preço e qualidade, o diferencial será o tratamento e confiabilidade que farão 

com que negócios sejam fechados. 

 

Francês e Bee (2000) nos colocam que as pesquisas mostram que alguém que teve uma 

péssima experiência como cliente irá contá-la para, pelo menos, dez outras pessoas.  

Pride e Ferrell (2001) citam que o marketing (interno e externo) é um papel fundamental 

na criação de condições para a fidelização dos clientes com quem se pretende trabalhar. 

Fidelizar clientes consiste em manter com eles uma relação comercial intensa e duradoura, 

o que só se consegue tendo capacidade de satisfazer a suas necessidades de produtos e 

serviços de forma vantajosa para ambas as partes. A fidelização implica uma relação muito 

forte entre a empresa e o cliente. A empresa tem de sentir que está fazendo o melhor para os 

seus clientes e estes têm que perceber que são suas primeiras preocupações. 

 

Fidelizar clientes não é tarefa fácil em mercados altamente concorridos. Mas esta é uma 

tarefa de vital importância para a sobrevivência das empresas. "Se uma empresa 

melhorar a fidelidade dos seus clientes em 5%, melhorará os seus resultados em mais de 

25%, podendo em alguns casos atingir até 75%". Desta forma, podemos perceber a real 

importância da fidelização dos clientes. (FREITAS, 2001). 

 

Para se saber o grau de satisfação do cliente, é recomendável que se realize uma 

pesquisa. De acordo com Freitas (2001), a satisfação do cliente deve ser estudada e 

planejada entre as equipes, lembrando que esta satisfação depende mais dos sentimentos 

do que dos regulamentos. As equipes de venda devem ter liberdade para sentirem e 

desenvolverem a criatividade para encantar o seu cliente, portanto, de nada adiantaria 

ter regulamentos extremamente rígidos.  
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Freitas (2001) explica que a empresa deve adotar uma estratégia sistemática e coerente 

de fidelização, com foco nos bons clientes, pela adoção das ações apresentadas a seguir. 

As necessidades, hábitos e comportamentos dos clientes deverão proporcionar grandes 

mudanças na forma do atendimento. Para satisfazê-los, será preciso programar um 

"marketing individual, personalizado, criando soluções adequadas a cada tipo de 

cliente". As pessoas estão fartas de que as empresas lhes iludam com produtos pouco 

adequados às suas necessidades. As soluções adequadas e a qualidade do serviço serão 

determinantes. (KOTLER, 2000, p.157).” 

 

O atendimento é elemento que jamais pode ser esquecido, não é uma ação que se faça 

hoje e supunha que esteja certo amanhã. Afinal, sempre haverá novas chances, novos 

desafios, profundas mudanças ocorridas nas últimas décadas, com a globalização e 

avanço da tecnologia impuseram novas necessidades ao comportamento humano. 

 

As informações passaram a ter maior facilidade e agilidade para serem acessadas, 

levando os indivíduos a mudanças profundas, já que, à medida que ficaram mais 

informados, aumentaram o seu nível de exigência. 

 

Atualmente o nível de exigência do cliente tem aumentado consideravelmente e este 

passa a exigir produtos de alta qualidade, ampla variedade de funções, preços 

satisfatórios, além de um bom atendimento e atenção individualizada. 

Segundo Ferreira e Sganzerlla (2000), hoje as pessoas têm mais compromissos e menos 

tempo, exigindo assim mais facilidades e agilidade. 

 

Atualmente a mudança de perfil do consumidor foi influenciada pela criação, em 1991, 

do Código de Defesa do Consumidor, fazendo com que os consumidores brasileiros se 

tornassem cada vez mais conscientes de seus direitos e as suas exigências em relação 

aos produtos e serviços têm aumentado. 

 

É importante perceber o valor que o cliente atribui a produtos e serviços e atender a 

essas necessidades deve ser uma busca constante para as organizações (FERREIRA e 

SGANZELLA, 2000). 
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O valor total para o consumidor é o conjunto de benefícios esperados por determinado 

produto ou serviço e o custo total do consumidor como o conjunto de custos esperados 

na avaliação, obtenção e uso do produto ou serviço (KOTLER, 1998). 

 

Conforme Kuazaqui (2000), a satisfação, propiciada por um produto serviço ou 

sentimento, é função direta do desempenho percebido e das expectativas. Se o 

desempenho ficar distante das expectativas, o cliente ficará insatisfeito. Se atender às 

suas expectativas, ficará satisfeito, se exceder às expectativas ficará altamente satisfeito 

ou encantado.  

 

A quebra de expectativa positiva ocorre quando as percepções excedem as expectativas, 

resultados: satisfação do cliente, publicidade boca-boca positiva e retenção do cliente 

(KOTLER, 2000). 

 

Uma forma de compreender melhor as expectativas dos clientes é identificar os critérios 

segundo os quais os clientes avaliam os serviços. A determinação dos, critérios 

priorizados pelos clientes em determinado serviço-mercado, permite que a gestão das 

operações de serviço, desde o projeto do serviço até o projeto e operação de sistema de 

operações, possa garantir o desempenho nesses critérios priorizados. Esses critérios de 

avaliação devem refletir os fatores que determinam a satisfação do cliente ou, em outras 

palavras, a qualidade do projeto e da prestação de serviço (GIANESE, 1994).  

 

Para Bogmann (2002, p. 29), “boas relações com os clientes podem ser armas 

estratégicas vitais para as empresas”. Isso vem ao encontro do que afirma Moutella 

(2002, p. 5), que diz: “oferecer ao cliente um relacionamento de confiança, com o 

objetivo de conquistar a sua lealdade, onde a sua satisfação seja um dos focos 

principais, fará o cliente pensar duas vezes antes de trocar de marca ou fornecedor”. 

Souki (2006, p. 10) diz que “fidelizar é importante porque os clientes fiéis pagam mais 

pelos produtos, tendem a comprar mais e são inclinados a comprar outros produtos e 

serviços que a empresa possa oferecer”. Construir uma carteira de clientes fidelizados é 

muito importante para a sobrevivência das empresas, pois eles são os responsáveis pela 

geração de serviços, faturamento e aumento nos lucros da empresa. 
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3 RESULTADOS 

 

No caso da empresa pesquisada, percebeu-se, diante de questionário sobre a qualidade 

no atendimento, que os clientes estão satisfeitos diante dos requisitos básicos de 

satisfação do cliente. 

 

Tendo em vista o objetivo específico proposto pelo presente estudo, que trata de 

verificar a melhor forma no atendimento dos clientes nesse segmento da empresa em 

questão, constatamos, a partir de entrevista realizadas com clientes, que estes 

encontram-se satisfeitos com o atendimento dessa empresa. Segundo Marconi & 

Lakatos (1996), “A pesquisa de campo é uma fase que é realizada após o estudo 

bibliográfico, para que o pesquisador tenha um bom conhecimento sobre o assunto”. 

Nota-se que 55% dos pesquisados participantes afirmaram haver um ótimo atendimento 

de qualidade no setor de manutenção de freios de uma empresa de manutenção de freios 

a ar da cidade de Montes Claros - MG, 45% afirmaram haver um bom atendimento. 

Para compreender o que é de fundamental importância e considerado de extremo valor 

pelos clientes durante os processos de serviços, foi abordada com os clientes a seguinte 

questão relacionada no questionário em anexo sobre os elementos mais valorizados 

acerca da qualidade no atendimento. 

 

Constatou-se que 60% dos clientes consideraram a educação no atendimento com 

ótimo, enquanto 40% consideraram bom. Observa-se, dessa forma, que, durante a 

chegada do cliente para a prestação de serviço, há cordialidade para com o cliente, 

configurando assim uma melhor relação entre funcionário e clientes. 

 

Entretanto, considera-se que todos os funcionários da empresa passam por treinamento 

com a equipe de trabalho, para desenvolver entre eles um espírito de equipe e senso de 

cooperação de modo a conseguir maior destreza e agilidade no atendimento ao cliente. 

Tais treinamentos devem envolver toda a organização, pois se considera que todos os 

membros desta estão envolvidos no processo. 

Quanto à solução dos problemas, 55% consideraram como ótimo a solução dos 

problemas, enquanto 45% consideram como bom, pois os clientes vão à empresa para 

solução dos problemas mecânicos decorridos de problemas dos seus veículos. 
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Nesse sentido, é preciso se comunicar bem, pois a comunicação deficiente normalmente 

pode ser confundida com a falta de competência profissional.   

 

Constatamos, também, que 60% dos clientes consideram como ótimo a rapidez no 

atendimento e tempo de espera, enquanto 40% consideram como bom. Observa-se, 

desta forma, que, durante a prestação de serviço, não há demora para a conclusão e a 

entrega, configurando, assim, agilidade e rapidez, que geram clientes satisfeitos. 

 

Em toda empresa, os funcionários devem estar cientes da rapidez no atendimento ao 

cliente, pois um bom atendimento levará à satisfação e à consequente fidelização do 

consumidor, o que, por sua vez, se traduzirá em maiores retornos financeiros para a 

empresa. 

 

A empresa deve se empenhar em conhecer o comportamento do consumidor dando 

importância ao atendimento ao cliente, fazendo mais reuniões e, sobretudo, deve ter em 

mente de que o bom atendimento não se consegue com dinheiro, é preciso dedicar-se 

pessoalmente. 

 

Concluímos que os pré-requisitos básicos para o atendimento são a maneira como 

tratamos nossos clientes: com educação, cordialidade, interesse e solução dada pelo 

atendente em relação ao problema, clareza nas informações e tempo de espera para ser 

atendido. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Neste estudo de caso, a empresa obteve sucesso no objetivo abordado. Satisfação é o 

melhor na cortesia, pois quanto mais qualidade no atendimento, mais clientes satisfeitos 

e fidelizados. Mesmo assim, a empresa está fazendo um plano de ação para constantes 

melhorias. Têm-se elaborado pelos diretores, com base nos dados descritos nos 

resultados pesquisados esse plano deverá ser implementado para o ano de 2012, com 

previsão de realizar um novo estudo comparativo nos meses finais do ano para 

continuar o ótimo atendimento. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante muito tempo, as mulheres foram submetidas às tarefas domésticas e aos 

cuidados com os filhos. Competia somente aos homens sustentarem, proverem de 

recursos financeiros suas famílias e essa cultura perdurou durante muitos anos e é ainda 

prevalecente em alguns locais do mundo e até mesmo no Brasil.  

 

Embora ainda existam preconceitos, as mulheres já conseguem, com muita eficiência, 

exercer as mais diversas funções dentro do mercado de trabalho, provando a cada dia 

que são capazes de construir uma casa ou até mesmo de administrar um país. 

 

Duas das profissões que aos poucos também vêm sendo ocupadas por mulheres são as 

de cobradora e motorista de ônibus no transporte coletivo urbano. Na cidade de Montes 

Claros, MG, as empresas têm dado oportunidades para as mulheres que buscam 

inserção nesse mercado de trabalho em vagas que outrora pertenciam aos homens. Neste 

contexto, o objetivo geral deste artigo é analisar os efeitos causados pela inserção da 

mulher nas funções de motorista e cobradora em uma empresa de transporte coletivo 

urbano em Montes Claros, MG.  

 

Para Salomão e Drews (2005), a adaptação da mulher no mercado de trabalho tem 

origem no início da civilização humana: 
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Desde a época dos primeiros agrupamentos humanos organizados a 
compleição conduziu a mulher à manufatura refinada, à instrução linguística 
das crianças, à seleção de provisões e à administração das tarefas vitais à 
sobrevivência do clã, especialmente no tocante ao armazenamento de víveres. 
Sem dúvida, essa herança explica a facilidade de adaptação feminina aos 
tempos da nova revolução produtiva (SALOMÃO; DREWS, 2005, p.27). 

 

Com o fim das Guerras, muitos homens vieram a óbito tornando uma obrigação para as 

mulheres que ocupavam os cargos a deixarem os afazeres domésticos e se dedicarem ao 

trabalho fora de casa. Segundo Probst (2003), a consolidação do sistema capitalista 

provocou diversas mudanças na produção e na organização feminina. Com o 

desenvolvimento tecnológico e o intenso crescimento da maquinaria, boa parte da mão 

de obra feminina foi transferida para as fábricas. 

 

A história da inserção da mulher no mercado de trabalho teve um papel muito 

importante e de constantes transformações sociais, políticas e econômicas. Teve um 

valor significativo para a evolução histórica da sociedade, contribuiu para o 

desenvolvimento de qualquer nação e a sua capacidade de assumir cargos e profissões 

de elevado grau de poder político, econômico e organizacional contribui para que a 

sociedade reveja os seus próprios valores e reconheça a mulher não só como um 

elemento simbólico de uma nova era, mas como parte indispensável na formação e 

consolidação da história da humanidade (TAVARES, 2006). 

 

A inserção da mulher no mercado de trabalho e a busca por seus direitos provocaram 

uma crise na família patriarcal, o modelo tradicional de família está sendo aos poucos 

substituído por outras composições (SALOMÃO; DREWS, 2005). 

Diante das mudanças e da modernização, a importância da mulher no mercado de 

trabalho está mais nítida e mais forte a cada momento. Podemos dizer que isso é o 

resultado das escolhas e das decisões da grande maioria em ocupar espaços de trabalho 

(SALOMÃO; DREWS, 2005). 

 

Segundo Bruschini (2008), as mulheres buscaram se ingressar em universidades porque 

passaram a ter outras perspectivas de vida diferentes da doméstica. Elas quiseram ir para 

uma atividade profissional, no espaço público, e foram em massa para as universidades, 

adquirindo qualificação para melhor competir com as vagas que, antes, eram atribuídas 

somente aos homens no mercado de trabalho. 
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De acordo com Salomão e Drews, a busca por novos espaços no mercado feminino é 

constante: 

 
A constatação de que as mulheres vêm, gradativamente, conquistando 
espaços nos diversos tipos de mercado de trabalho, participando dos 
processos operacionais, estratégicos e também sucessórios, está ocorrendo de 
forma constante ao longo dos últimos 10 dez anos. Elas perceberam a 
necessidade de manter uma postura de abertura no que se refere a aprender 
para conquistar espaços (SALOMÃO; DREWS, 2005, p.29). 

 

Atualmente, o mundo anda apostando nos valores femininos, no seu talento e carisma. 

Segundo Dias e Resende (2008), percebem-se as inúmeras mudanças que continuam 

causando até hoje, tais como a capacidade de trabalhar em equipe ao invés do 

individualismo, a cooperação no lugar da competição, a persuasão em oposição ao 

autoritarismo. 

 

Dias e Resende (2008) ressaltam ainda que, nos dias atuais, a vida profissional com a 

presença das mulheres tem desvendado ser mais ativa, mais colorida e mais interessante. 

E essa troca de conhecimentos e sensibilidades tem sido proveitosa para ambos os 

sexos. 

 

As conquistas almejadas pelas profissionais foram de grande importância para elas e 

também para a sociedade. E continuam sempre em busca por melhores condições de 

trabalho e salários. Embora, com a discriminação do trabalho, elas conseguiram ao 

longo da história conquistar o espaço e respeito profissional, assumindo grandes 

empresas, funções, cargos e, em alguns casos, ganhando mais que os maridos (DIAS; 

RESENDE, 2008). 

 

2 METODOLOGIA  

 

Para se atingir os objetivos propostos desta pesquisa, foi feito um estudo de caso, 

precedido de pesquisa descritiva de abordagem qualitativa e quantitativa, com a 

finalidade de analisar os efeitos causados pela inserção da mulher nas funções de 

motorista e cobradora em uma empresa de transporte coletivo urbano em Montes Claros 

– MG. 
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Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário e entrevistas semiestruturadas. 

Foram entrevistadas 33% das profissionais motoristas, 42% das profissionais 

cobradoras e uma representante da empresa.  

 

Os dados coletados foram tabulados com o auxílio da ferramenta Microsoft Excel.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas das Faculdades Integradas do 

Norte de Minas – FUNORTE – em 09 de setembro de 2013, com número de protocolo 

do CEP/SOEBRAS: 274.432. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A pesquisa apurou o perfil das mulheres que exercem as funções de motorista e 

cobradora no transporte coletivo urbano de Montes Claros, MG. Foi identificado que 

63% dessas mulheres são casadas, sendo que mais de 90% das entrevistadas possuem 

filhos.  No que tange à escolaridade, percebe-se que, em sua maioria, as entrevistadas 

possuem ensino médio completo, chegando a um percentual de 87%. 

 

Quando abordadas sobre o fato de se identificarem com a profissão de motorista e 

cobradora, os dados apontam que 33% das cobradoras não se identificam com a 

carreira. Segundo a motorista entrevistada, o que mais a motivou foi a paixão pela 

direção, uma vez que já são 28 anos exercendo a profissão. Motivação é essencial para 

desenvolver uma carreira bem sucedida e essa ferramenta fundamental é o segredo para 

as recentes conquistas das mulheres no trabalho, afirmam Fernandes; Silva e Silva 

(2011). 

 

A pesquisa aponta que 83% das cobradoras entrevistadas afirmam não terem encontrado 

dificuldades para ingressarem no atual emprego. 

 

Salomão e Drews 2005 constatam que: “[...] a importância da mulher tem ficado mais 

nítida e mais forte a cada momento. Isso é resultado das escolhas e das decisões da 

grande maioria das mulheres em ocupar espaços de trabalho” (SALOMÃO; DREWS, 

2005, p.27). 
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Outra informação importante aponta que 73% das cobradoras disseram nunca ter sido 

discriminadas, outras, com um percentual menor de 27% relataram que a discriminação 

partiu de usuários do transporte coletivo urbano e, em sua maioria, eram do sexo 

masculino. De acordo ainda com a Motorista A, algumas pessoas, em sua maioria 

homens, sentem receio ou não entram em um ônibus conduzido por uma mulher. 

 

De acordo ainda com a motorista A, embora ainda exista preconceito, algumas pessoas 

demonstram gostar de ver uma mulher conduzindo um ônibus. Ela ressalta suas 

qualidades e habilidades e afirma que isso é um diferencial em relação aos homens, 

colegas de profissão. A Representante da Empresa diz que um dos motivos da inserção 

feminina na execução dessas funções são suas habilidades e cuidados para com os 

usuários. Os autores Salomão e Drews (2005), que abordam acerca da inclusão da 

mulher no mercado de trabalho, destacam a qualidade da mulher em processar vários 

assuntos ao mesmo tempo, a capacidade em assumir diferentes papéis no mercado de 

trabalho.  

 

Questionada sobre a aceitação da família em relação à profissão de motorista, a 

motorista A relata que, no início, não foi fácil, pois existia uma resistência por parte dos 

familiares, sempre alegando ser uma profissão perigosa e exclusivamente masculina. 

Hoje, com tantas mudanças e espaços que as mulheres têm alcançado, enfrentando 

várias barreiras e desafios, tornou se mais fácil. Como afirma Bruschini (2008), ao dizer 

que a mulher está conquistando espaço, entrando sucessivamente no mercado de 

trabalho e não tende a retroceder.  

 

Conciliar trabalho com os afazeres doméstico, não é problema para as profissionais 

femininas, a maioria das entrevistadas são casadas e têm filhos e, para elas, conciliar 

bem a vida profissional com a vida doméstica, não é difícil, como ressalta a Motorista 

A. Isso explica, segundo Bruschini e Lombardi (1996), a facilidade de adaptação da 

mulher no mercado de trabalho, conseguindo conciliar o afazer doméstico com a vida 

profissional.  

 

A inserção das profissionais femininas, segundo a representante da empresa, trouxe um 

resultado positivo, agregou valores para a empresa quanto à qualidade no atendimento e 

também quanto à visão dos clientes e de toda sociedade em relação à empresa. Destacou 
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a importância da contratação de mulheres pela empresa pesquisada, pois, antes, somente 

eram aceitos profissionais masculinos. Segundo a Representante, esse ramo de 

negócios, por ser estressante, as pessoas entram mais agitadas, com pressa, e as 

mulheres possuem mais habilidades em lidar com essas situações, são mais pacientes 

com os usuários, além do seu próprio jeito delicado de ser. De acordo com a 

representante da empresa, hoje, 90% da demanda para as vagas de cobrador, são 

representadas pelo sexo feminino e a tendência é só aumentar cada vez mais as 

contratações femininas. E a causa dessa crescente procura, segundo a representante da 

empresa, é a motivação dada a essas profissionais, com a confiança, comemorando 

datas importantes para elas, como: o Dia das mães, o Dia da mulher e até no próprio dia 

a dia com elogios. O que confirma Lopes (2003), a motivação é o desejo de exercer 

altos níveis de esforço em direção a determinados objetivos organizacionais, 

condicionados pela capacidade de satisfazer algumas necessidades individuais. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Ao analisar o perfil das profissionais que participaram da pesquisa, percebe-se que as 

mulheres, em sua maioria, têm filhos, são casadas e possuem o ensino médio completo, 

sendo esse o grau de instrução preponderante nas mulheres que seguem essas carreiras. 

Embora muitas das entrevistadas estejam na profissão porque gostem, outras disseram 

que o que as levou a escolher essa carreira foi a falta de outras oportunidades, o que 

permite concluir que, na maioria das vezes, isso ocorre pela falta de qualificação 

profissional para almejar cargos melhores, remetendo novamente ao fator da 

escolaridade como agente dificultador no momento de buscar novas oportunidades. 

Mais de 50% das entrevistadas têm menos de um ano de profissão.  

 

Um percentual de 83% das entrevistadas, não tiveram dificuldades para conseguir o 

emprego atual, em contrapartida, 17% responderam que a dificuldade se deu por falta de 

escolaridade e/ou experiência. É também perceptível que, embora tenha reduzido o 

preconceito e atualmente a mulher trabalhadora é bem aceita socialmente, ainda existe 

uma resistência, principalmente provinda de usuários que, em sua maioria, são do sexo 

masculino.  
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A verdade é que essas profissionais estão dispostas a lutarem por seus direitos e espaços 

no mercado de trabalho, elas vêm mostrando que podem facilmente exercer as mesmas 

tarefas que os homens executam, com uma qualidade perceptível, eliminando aos 

poucos a ideia de “sexo frágil”. Conciliam ainda trabalho com os afazeres domésticos, 

com a criação e a educação dos filhos, sem que isso interfira nos resultados de seu 

trabalho, uma vez que elas se sentem preparadas para desempenhar ambas as funções. A 

inclusão de mulheres como motorista e cobradora trouxe resultados positivos, pois 

possibilita às mulheres trazerem para o ambiente de trabalho todas as suas habilidades, 

por exemplo, sua inteligência emocional, o lado mais maternal e delicado, e isso faz 

com que tenham um cuidado diferenciado ao lidar com os usuários. Agregaram valores 

para a empresa quanto à qualidade no atendimento e também quanto à visão dos clientes 

e de toda sociedade em relação à empresa. 

 

Estudar a inserção da mulher em qualquer aspecto social é um grande aprendizado, dada 

à luta constante e incessante por um tratamento justo e equiparado na sociedade. Dessa 

forma, esta pesquisa não se encerra por aqui, sugerem-se que novos estudos sejam 

realizados e aprofundados dada à contínua evolução social, na qual a mulher está 

inserida e é personagem ativa que faz a história acontecer. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O Atual cenário empresarial é caracterizado pela competitividade, pelo grau de 

instabilidade e pelo processo de globalização. As empresas competitivas possuem uma 

característica que as diferenciam das outras, a sua sobrevivência está ligada à clara 

definição de seus objetivos e ao traçado antecipado dos possíveis caminhos a serem 

percorridos para atendê-los. A busca intensiva pela redução de desperdícios e melhoria 

da qualidade têm exigido das empresas em geral, tanto no Brasil quanto no exterior, um 

enorme esforço de transformação. 

 

Pozo (2007, p.44) afirma que “é notório que todas as organizações de transformação 

devem preocupar-se com o controle de estoque, visto que desempenham e afetam de 

maneira bem definida o resultado da empresa”. 

 

Este autor assegura que nem sempre é possível conhecer a demanda futura e, por isso, 

torna-se necessário ter material em estoque para garantir um atendimento imediato.  Os 

estoques melhoram os negócios da empresa, quando são controlados com organização e 

métodos, tendo como objetivo atender o cliente no momento em que ele necessitar.  

Para esse fim, fez-se necessário o estudo da Administração de Materiais de qualquer 

organização, para constatar aspectos relacionados às compras e à gestão de estoques de 
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maneira a torná-las eficientes de acordo com as necessidades dos clientes.  

Baseado nessa ideia é que o trabalho aqui exposto de forma qualitativa se sustenta, com 

o objetivo de buscar na literatura as referências existentes sobre o tema proposto. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A elaboração deste trabalho em relação aos aspectos metodológicos baseia-se na 

pesquisa bibliográfica, os dados obtidos foram buscados em livros, utilizando fontes 

diversas, objetivando fundamentar consistentemente o tema proposto. A pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos, de acordo com Gil (2002).   

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Administração de Materiais  

 

Segundo Francischini e Gurgel (2002), o equilíbrio econômico e financeiro de uma 

empresa está em uma Administração de Materiais bem feita. Os autores definem a 

Administração de materiais como: “atividade que planeja, executa e controla, nas 

condições mais eficientes e econômicas, o fluxo de material, partindo das especificações 

dos artigos a comprar até a entrega do produto terminado ao cliente” (FRANCISCHINI 

E GURGEL,2002, p.22). 

 

O objetivo da Administração de Materiais de acordo com Gonçalves (2007, p.2) é 

“conciliar os interesses entre as necessidades de suprimentos e os recursos financeiros e 

operacionais da empresa”. O autor enfatiza também que: 

 
Uma administração de materiais bem estruturada permite a obtenção de 
vantagens competitivas por meio da redução dos investimentos em estoques, 
das melhorias nas condições de compras mediante negociações com os 
fornecedores e da satisfação de clientes e consumidores em relação aos 
produtos oferecidos pela empresa (GONÇALVES, 2007, p.2). 

 

De acordo com Ballou (1993, p.61), a importância da administração de materiais se dá 

quando os bens necessários para a produção não estão disponíveis para a produção ou 

operação. O autor enfatiza que a “boa administração de materiais significa coordenar a 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

419 
 

movimentação de suprimentos com as exigências de operação”.  Isso quer dizer que o 

principal objetivo da administração de materiais é ter o material certo, na hora certa, no 

local correto e a custos mínimos. 

 

Pozo (2007, p.39), em perspectiva similar, descreve que a importância da administração 

de materiais é percebida quando aparece a necessidade de utilização de materiais que 

não estão disponíveis no momento certo para atender às necessidades do mercado 

consumidor. Também sustenta que: 

 
A boa administração de materiais significa coordenar a movimentação de 
suprimentos com as exigências de produção. Isso significa aplicar o conceito 
de custo total às atividades de suprimento logístico de modo a obter 
vantagem da contraposição da curva de custo, ou seja, o objetivo maior da 
administração de materiais é prover o material certo, no local de produção 
certo, no momento certo e em condição utilizável ao custo mínimo para a 
plena satisfação do cliente e dos acionistas. 

 

Segundo Arnold (1999, p.26), “administração de materiais é uma função coordenadora 

responsável pelo planejamento e controle do fluxo de materiais”. 

 

Conclui-se que a administração de materiais é de suma importância para o bom 

crescimento da empresa. 

 

3.2 Compras 

 

Segundo Gonçalves (2007, p.2), “a área de gestão de compras tem por objetivo 

abastecer de bens e serviços a área de produção e as outras áreas da empresa”. 

De acordo com Francischini e Gurgel (2002, p.195): 

 
As necessidades líquidas determinadas pelo sistema de programação deverão 
ser adquiridas nas quantidades e nas datas programadas. A área de compras 
deverá atender à produção da melhor maneira possível, negociando, porém, 
os melhores preços e condições de pagamento e mantendo um elevado nível 
de confiança no fornecimento. 

 

Conforme Dias (2010), a função compras é muito importante porque tem finalidade de 

suprir as necessidades de materiais e serviços e abastecê-las na hora certa e nas 

quantidades certas.  
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De acordo com Pozo (2007, p.135), “O setor de compras ou suprimentos, como 

atualmente é denominado, tem responsabilidade preponderante nos resultados de uma 

empresa em face de sua ação de suprir a organização com os recursos materiais para seu 

perfeito desempenho e atender às necessidades de mercado”. O autor ainda enfatiza seu 

objetivo: “Uma definição de responsabilidade de compras, muito utilizada e que é 

importante voltarmos a frisar, é: ...a capacidade de comprar materiais e produtos na 

qualidade certa, na quantidade exata, no tempo certo, no preço correto e na fonte 

adequada”. 

 

Ainda segundo Gonçalves (2007, p.241), “A função compras envolve uma 

responsabilidade muito maior. Ela requer planejamento e acompanhamento, processos 

de decisão, pesquisas e seleção das fontes supridoras dos diversos materiais, 

diligenciamento para assegurar que o produto será recebido no momento esperado, 

inspeção tanto da qualidade quanto das quantidades desejadas”. 

 

Estoques 

Dias (2010, p.23) afirma que “uma empresa não pode trabalhar sem estoque, pois ele 

funciona como amortecedor entre os vários estágios da produção até a venda final do 

produto”. 

 

Conforme Chiavenato (2005, p.67), estoque é “a composição de materiais, que não é 

utilizada em determinado momento na empresa, mas que precisa existir em função de 

futuras necessidades. Assim, o estoque constitui todo o sortimento de materiais que a 

empresa possui no processo de produção de seus produtos/serviços”. 

 

Francischini e Gurgel (2002, p.81), definem estoque como “quaisquer quantidades de 

bens físicos que sejam conservados, de forma improdutiva, por algum intervalo de 

tempo”. Cujo objetivo é otimizar o investimento em estoques e minimizar as 

necessidades de capital investido 

 

Segundo Slack et al. (2010, p. 278), o estoque também pode ser definido como “a 

acumulação armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação”. 
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Para Martins e Alt (2006, p168), “Os estoques têm a função de funcionar como 

reguladores do fluxo de negócios. Como a velocidade com que as mercadorias são 

recebidas – unidades recebidas por unidade de tempo ou entradas – é usualmente 

diferente da velocidade com que são utilizadas – unidades consumidas por unidade de 

tempo ou saídas -, há a necessidade de um estoque, funcionando como um amortecedor 

(buffer)”. 

 

De acordo com Gonçalves (2007, p. 204), existem algumas razões para manter 

estoques: 

 
A armazenagem de mercadorias prevendo seu uso futuro exige investimento 
por parte da organização. O ideal seria a perfeita sincronização entre oferta e 
demanda, de maneira a tornar a manutenção de estoques desnecessária. 
Entretanto, como é impossível conhecer exatamente a demanda futura e 
como nem sempre os suprimentos estão disponíveis a qualquer momento, 
deve-se acumular estoque para assegurar a disponibilidade de mercadorias e 
minimizar os custos totais de produção e distribuição. 

 

Para Vollmann (2006), um investimento em estoque nos permite desconectar operações 

sucessivas ou antecipar mudanças na demanda. O estoque também nos permite produzir 

mercadorias a certa distância do cliente.  

 

Tipos de Estoques  

Alguns autores defendem a classificação dos estoques. Visto que esse assunto é 

importante para a empresa, serão citadas algumas classificações, de acordo com 

diferentes autores.  

 

Arnold (1999, p. 269) classifica-os de acordo com as funções que desempenham: 

 
Estoque de antecipação: esses estoques são criados, antecipando-se a uma 
demanda futura. 
Estoque de flutuação (estoque de segurança): esse tipo de estoque é feito para 
cobrir flutuações aleatórias e imprevisíveis do suprimento, da demanda ou do 
lead time. 
Estoque de tamanho do lote: o estoque de tamanho do lote é, às vezes, 
denominado estoque de ciclo. É a parte do estoque que vai diminuindo à 
medida que os pedidos dos clientes chegam e é abastecida ciclicamente 
quando os pedidos aos fornecedores são recebidos. 
Estoque de transporte: esses estoques existem devido ao tempo necessário 
para transportar as mercadorias de um lugar para outro, como no caso dos 
produtos que saem de uma fábrica para chegar a um centro de distribuição ou 
a um cliente. 
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Slack et al. (2010, p. 281) também defendem quatro tipos de estoque, são eles: 

 
Estoque Isolador: o estoque isolador também é chamado de estoque de 
segurança. 
Estoque de ciclo: o estoque de ciclo ocorre porque um ou mais estágios na 
operação não podem fornecer todos os itens que produzem simultaneamente. 
Estoque de antecipação: foi usado para compensar diferenças de ritmo de 
fornecimento e demanda. 
Estoques no canal (de distribuição): estoques no canal existem porque o 
material não pode ser transportado instantaneamente entre o ponto de 
fornecimento e o ponto de demanda. 

 

Um conceito que se faz importante diz respeito ao estoque de produtos acabados que, 

segundo Dias (2007, p.23), consiste em:  

 
Ítens que já foram produzidos, mas ainda não foram vendidos. As indústrias 
que produzem por encomenda mantêm estoque muito baixo de produtos 
acabados ou, podemos dizer, de quase zero, pois todos os itens já foram 
vendidos antes mesmo de serem produzidos. Para as que produzem para 
estoque ocorre exatamente o contrário: os produtos são fabricados antes da 
venda. 

 

De acordo com Martins e Alt (2006, p. 171), o estoque de produtos acabados “são todos 

os itens que já estão prontos para ser entregues aos consumidores finais. São os 

produtos finais da empresa. Os produtos acabados são bem conhecidos por nós em 

nosso dia a dia, e itens como os de revenda enquadram-se nesta categoria”. 

 

Ainda de acordo com o autor acima citado, os estoques de produtos semiacabados, outro 

tipo de estoque, é definido por Martins e Alt (2006, p. 170) como: “correspondem a 

todos os itens que já entraram no processo produtivo, mas que ainda não são produtos 

acabados. São os materiais que começam a sofrer alterações, sem, contudo, estar 

finalizados. Muitas pessoas usam a expressão “produtos que estão no meio da fábrica”, 

para designá-los”. 

 

Gestão de Estoques 

Segundo Gonçalves (2007), a área de gestão de estoques tem por objetivo garantir o 

fornecimento dos materiais necessários para o funcionamento da empresa, evitando que 

ocorra falta de material. 
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De acordo com Martins e Alt, (2006, p.198): “A gestão de estoques constitui uma série 

de ações que permitem ao administrador verificar se os estoques estão sendo bem 

utilizados, bem localizados em relação aos setores que deles se utilizam, bem 

manuseados e bem controlados”. 

 

Segundo Hong (2008), pode-se afirmar que a gestão de estoques consiste no 

planejamento, controle e retroalimentação do estoque. Sendo que o planejamento é a 

determinação de quando será reposto e suas datas de entrada e saída de material. O 

controle é o registro de toda a movimentação do material. E a retroalimentação é a 

comparação dos dados do controle com os dados do planejamento para saber se ocorreu 

algum imprevisto. 

 

Conforme Arnold (1999, p. 265), a administração de estoque é muito importante, pois 

ela é responsável pelo planejamento e controle do estoque, desde o estágio de matéria-

prima até o produto acabado entregue aos clientes. O autor ainda afirma que “como o 

estoque resulta da produção ou a apóia, os dois não podem ser administrados 

separadamente e, portanto, devem ser coordenados”. Diz ainda que as funções do 

estoque são: oferta e demanda; demanda dos clientes e produtos acabados; produtos 

acabados e a disponibilidade dos componentes; exigências de uma operação e resultado 

da operação anterior; peças e materiais necessários ao início da produção e fornecedores 

de materiais. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Com base na pesquisa bibliográfica, foi possível verificar a importância de uma correta 

Gestão de Estoques, item que faz parte da Administração de Materiais e tem como 

complemento a gestão de compras. 

 

O planejamento e o controle de estoques são variáveis fundamentais para as tomadas de 

decisões e representam um desafio em qualquer organização, visto que não se tem uma 

fórmula exata de prever a demanda com total eficiência, pois pode haver algum fator 

que interfira nessa previsão. 
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A sugestão é que seja feito um bom gerenciamento dos estoques paralelamente à função 

compras, sendo o estoque de suma importância como gerador de riqueza para qualquer 

organização. Nesse sentido, os gestores devem ter fontes de informações seguras que 

lhes permitam adotar uma política de estoques em que a “organização” prevaleça. 

Pelo exposto, conclui-se que a função compras deve estar ligada aos estoques, de modo 

que, trabalhando juntas, as falhas sejam contornadas em tempo hábil e que a agilidade, 

controle e organização prevaleçam na empresa.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A atividade de transporte de passageiros sobre moto é um labor relativamente recente na 

cidade de Montes Claros/MG. Com pouco mais que 15 anos de existência, essa forma 

de trabalho se mostra como meio de sobrevivência para os que nela atuam. 

 

Surgida indiretamente ou não, a partir das transformações que o capitalismo gera no campo 

do trabalho formal, a atividade se mostra inclusa numa imbricada rede de relações externas 

que revelam alguns aspectos da disputa de poder, segundo o que se depreende das ideias 

conjugadas de Hobsbawnn (1987), Teodoro (2004), Kon (2004), Claval (1999) Offe (1994), 

Capelas; Huertas Neto; Marques (2010)  e que a atividade apresenta. 

 

Além de ser marcada pela disputa de poder externo à mesma, a atividade de transporte 

de passageiros sobre moto também revela que internamente tal disputa não é menos 

conflituosa. 
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Baseando na percepção empírica da atividade é que o artigo foi proposto, como uma 

forma de discussão inicial sobre o tema, por ele ser fundamental para os aspectos da 

legalização, quanto para a ampliação de pontos de atendimento na cidade de Montes 

Claros/MG. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração deste trabalho, foi estabelecida como método, a pesquisa qualitativa, 

realizada por acessibilidade e de forma não probabilística. 

 

Além disso, partiu-se do método de lógica histórica em que o investigador identifica a 

evidência, posteriormente a questiona e a confronta com os referenciais teóricos 

selecionados para a análise. 

 

Essa forma de pesquisa contou com o registro por escrito efetuado pelo próprio 

pesquisador das informações apresentadas e que se relacionavam com a questão do 

poder na atividade, objeto do trabalho. A opção pelo registro manual se deu devido à 

gama de informações diversas que surgiam no decorrer do diálogo com os 

entrevistados. A finalidade foi a de selecionar somente as respostas que se relacionavam 

com o tema proposto para a pesquisa. 

 

Pela acessibilidade, foram entrevistados 20 trabalhadores que atuam em 3 pontos de 

atendimento, localizados nas regiões do Centro, bairros Funcionários, Melo e Todos os 

Santos. Ressalta-se que os nomes dos entrevistados, assim como dos pontos de 

atendimento, serão mantidos em sigilo, conforme informado aos entrevistados sobre o 

procedimento de pesquisa na apresentação dos dados. 

 

É importante ressaltar que os resultados estão apresentados de forma conjugada com os 

referenciais teóricos e não foram transcritos na íntegra, conforme a fala dos 

pesquisados. A adoção dessa forma de apresentação possibilita que, na medida em que 

os resultados são colocados para a apreciação, seja realizado o confronto com a teoria, o 

que permite o cumprimento do método da lógica história, ora proposto nesta 

metodologia. 
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Outro fator que também deve ser destacado é que os resultados apresentados são 

parciais, por isso, há que ser considerada a possibilidade de, na ampliação da pesquisa, 

ocorrer variação nas formas de disputa de poder, conforme os locais e a população 

entrevistada. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

Ao se considerarem as transformações dos modos de produção capitalista, é possível 

perceber que elas foram, direta ou indiretamente, responsáveis pelo surgimento do 

trabalho informal que se tem na atualidade. Aliado as transformações, é possível 

considerar os processos gerenciais poupadores de mão de obra, além das dificuldades 

que o Estado tem na condução das políticas econômicas no sentido de geração de 

emprego. 

 

No caso do Brasil, é interessante notar que o surgimento do trabalho informal teve 

origem histórica vinculado à atividade de subsistência na época da agroexportação e que 

se manteve quando das tentativas de inserir o país no contexto de industrializado. 

As populações com baixo grau de instrução e de inserção no âmbito social do país 

foram marginalizadas no sentido de não encontrarem colocação no mercado de trabalho 

formal, especialmente após a abolição da escravatura; segundo apresentam Theodoro 

(2004), Delgado (2004) somaram-se aos ex-escravos, a população nativa, os imigrantes, 

entre outros que executavam atividades menos complexas e que apresentavam baixa 

remuneração. 

 

Já na fase de geração do trabalho informal, tem-se que ele, depois de ter sido 

caracteristicamente rural, passou a ser realizado na área urbana e se caracterizava como 

atividade destinada à obtenção dos meios de sobrevivência, o que coaduna com o que 

Offe (1994) chama como classe que vive do trabalho. 

 

Em Montes Claros, aproximadamente em 1997, começou a surgir uma nova forma 

alternativa de obtenção do sustento pessoal. Tal atividade se vinculava ao transporte de 

passageiros em motocicletas. Retirada a ideia de um projeto existente na região de 

Goiás, o primeiro mototaxista na cidade disse ter buscado implementar a atividade na 

cidade como forma de trabalho formalizado nos órgãos estatais (prefeitura municipal), 
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mas, em decorrência da influência do poder de grandes empresas, a atividade sofreu 

retaliações no início, sob a alegação de gerar concorrência desleal.  

 

Nesse sentido, a atividade se mostrava inclusa na rede de relações externas conflituosas, 

pois, de um lado havia o interesse capitalista de grandes empresas em defender seus 

faturamentos, de outro havia um grande número de trabalhadores desempregados com 

intento de obter o sustento através do transporte de passageiro sobre moto. 

 

O que se percebeu na busca de uma base legal para confrontar o impedimento da 

atividade redundou na inexistência de qualquer lei que impedisse o transporte de 

passageiro sobre moto de forma clara. Por isso, a atividade foi sendo estabelecida a 

contragosto de grupos empresariais na cidade.  

 

De forma teórica, tornar-se-ia possível considerar, a partir do confronto das ideias de 

Saquet (2007), Offe (1994) e Kon (2004), que o exercício e/ou o embate do poder pode 

refletir a existência de múltiplas relações de poder com as contradições que são criadas 

a partir da pluralidade de sujeitos, instituições, modos de produção e, também, da inter e 

intrarrelações entre eles, no e com o lugar.  

 

É importante destacar que, no território de atuação econômica, há superposição de 

poderes e, por isso, alguns indivíduos podem percebê-lo como local e não como um 

lugar. Isso gera a possibilidade de surgimento de conflitos internos na própria atividade. 

Como, por exemplo, os casos em que pontos de atendimento de transporte de passageiro 

foram criados do desligamento de motoqueiros, devido aos desentendimentos entre os 

antigos donos do ponto em razão do pagamento de diárias a estes. 

 

Nesse sentido, o que se percebeu pelos relatos foi uma forma de resistência e não uma 

disputa de poder propriamente dita, pois os motoqueiros que não concordavam em 

pagar as diárias para fazer uso do ponto de captação de clientes acabaram saindo e 

criando outros locais de atendimento, gerando, dessa vez, uma disputa pela clientela. 

Partindo desse ponto de vista e considerando que a profissão de mototaxista é 

relativamente nova e não devidamente regulamentada pelo Estado, abre a possibilidade 

de supor que os indivíduos que nela atuam, a princípio, ali estariam inseridos em função 

da tentativa de se recolocar no mercado de trabalho.  



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

430 
 

Voltando o campo de visão para uma apreciação generalista, a observação do cotidiano 

de trabalhadores e a percepção transmitida através da imprensa escrita e falada 

permitem supor, também, que o embate de poder entre trabalhadores e o modelo 

capitalista de produção apresentam novas formas de expressão que se mostram, às 

vezes, na relativização e flexibilização de direitos ou no reforço dos conflitos. Tal visão 

é corroborada, analogicamente, pela interpretação das ideias de Saquet (2007, p.158), 

que diz haver no território “relações de poder, as contradições e a [que] interligam-se, 

fundem-se umas nas outras numa trama relacional. 

 

Se para Hobsbawn (1987), no campo do trabalho (território do trabalho) há embate entre 

classes (poder) decorrente da consciência que elas possuem sobre si mesmas, e das 

experiências vivenciadas (relações recíprocas entre indivíduos e deles com, e/ou, no 

lugar), ela (consciência), com a experiência ao serem confrontadas com o poder, pode 

tanto resolvê-los como tornar mais ferozes as disputas o envolvendo, sejam 

internamente as atividades laborativas ou delas com outras instituições, entidades, 

indivíduos e com o próprio Estado.  

 

O entendimento contido no parágrafo precedente se baseia na visão de que “as ações 

econômicas têm, obrigatoriamente, uma desterritorialização que se reterritorializa 

constantemente [e que gera conflitos de poder]”. (RULLANI, 1997 e 1998 APUD 

SAQUET, 2007, p.153 ). Assim tem-se que ele (poder) se mostra múltiplo e não apenas 

restrito ao âmbito do trabalho e aspectos econômicos. Em complemento a essa 

percepção, Bourdieu (2006, p.8) indica e o caracteriza como algo simbólico podendo 

“ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos 

ou mesmo que o exercem”.  

 

Importante destacar que o poder simbólico contribui para a construção da realidade, de 

experiências vivenciadas e na construção de identidades. A partir dessa visão e do 

confronto das ideias de Bourdieu (2006), Saquet (2007) e Saquet (2011), poderia ser 

dito que o exercício do poder simbólico influenciaria também na territorialidade, 

(des)(re)territorialização.  

 

O poder também pode ser objeto de focos diversos de análise, como a da tradição 

neokantiana, a estrutural e a tradição marxista.  O primeiro foco de análise é voltado 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

431 
 

para o modo como o poder se opera e na atração como produtora de consciência. O 

segundo busca “isolar a estrutura imanente a cada produção simbólica”. (BOURDIEU, 

2006, p. 9). 

 

Já o terceiro foco de análise procura explicar uma produção simbólica efetuando uma 

relação com o interesse das classes dominantes. Nesse sentido, o poder cumpriria a 

função política de imposição ou legitimação da dominação de um indivíduo ou grupo 

sobre outros indivíduos e/ou grupos, conforme pode ser depreendido a partir da 

interpretação associada das ideias de Bourdieu (2006), Hobsbawn, (1987) e Claval 

(1999). 

 

No contexto de tentativa de legitimação de um grupo sobre outro, mesmo sendo da 

mesma atividade laboral, os pontos de atendimento do Centro não apresentam local 

fixo. Tal fato gera para o Estado uma questão de fiscalização. Ao ser considerado o 

poder de fiscalização do Estado sobre o espaço público, foi identificado um processo 

contínuo e retroalimentado de territorialização pelos trabalhadores e desterritorialização 

pelo Estado.  

 

O primeiro ocorre quando os trabalhadores param no Centro da cidade, e ficam 

esperando clientes para transportar sem que haja interferência de fatores externos, 

como, por exemplo, a fiscalização do Estado que multa os mototaxistas parados em 

locais proibidos. Importante destacar que os pontos existentes no Centro da cidade se 

caracterizam por serem locais proibidos para a parada de veículos. 

 

O segundo (desterritorialização promovida pelo poder do Estado) ocorre quando os 

fiscais – MCTrans e Polícia Militar – passam a autuar os infratores por desobediência à 

regra de trânsito. Apesar das autuações não terem caráter de expulsão – 

desterritorialização - dos trabalhadores, ela resulta em maior ou menor escala nessa 

consequência. O Estado, teoricamente, desterritorializa para restaurar a ordem pública. 

Tal fato revela o poder como elemento territorializante ou desterritorializante e gerador 

de identidade múltipla. 
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4 CONCLUSÃO 

 

Através dos relatos sobre a atividade, percebeu-se que o mototaxista que não é 

proprietário do ponto de atendimento, ao sofrer cobrança da diária para poder atuar no 

local, se mostrava averso a ela. Isso fazia com que ele se sentisse no direito de não 

pagar por considerá-la inconveniente, o que gerava conflito de poder. 

 

Nesse contexto, outro aspecto se destacou e que se refere ao exercício do poder 

econômico do dono do ponto de mototáxi. Ele, ao exercer o poder econômico (atuar no 

âmbito do território econômico gerenciando e controlando as corridas), promovia, direta 

ou indiretamente, a desterritorialização daquele profissional que não aceitava suas 

exigências. Em ambos os extremos da análise – ótica do mototaxista e do proprietário 

do ponto de atendimento – restou nítido que o poder existe tanto na esfera dos 

dominados quanto na dos dominadores, e que a relação é conflituosa entre os próprios 

profissionais. 

 

No âmbito da relação de poder entre Estado e profissionais, percebeu-se que há os 

entrelaçamentos de relações entre esses dois elementos que se configuram como 

conflitantes sob certas circunstâncias, podendo influenciar na identidade e 

territorialidade dos profissionais. Importante salientar que, em sentido geral, o exercício 

de poder baseado na ideologia dos moldes de produção capitalista, em certo grau, 

balizada pelo Estado, foi causa do processo de desterritorialização de alguns 

trabalhadores do mercado de trabalho formal e da ocorrência da disputa de poder dentro 

da atividade e dela com outras entidades.  Consequente e paralelamente representou 

territorialização no mercado de trabalho informal de parcela dos que se viram 

desempregados voluntariamente ou não.  

 

A conclusão a que se chega é que a profissão ainda está em construção e surgiu 

como possibilidade de recolocação (territorialização) no mercado de trabalho. Além 

disso, ela envolve inúmeras nuances. As relações que conduzem à construção, 

desconstrução, reconstrução da visão de poder que é mais complexa do que se possa 

imaginar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A descentralização dos serviços em saúde foi aplicada com vistas a dar maior eficiência 

ao sistema de saúde brasileiro. Tal premissa concede aos municípios possuírem maior 

autonomia e adaptação dos serviços prestados com relação às suas respectivas 

demandas e realidades. 

 

Assim, em resposta às carências de recursos financeiros, humanos, materiais e de 

infraestrutura, a figura do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS) surgiu como uma 

estratégia de alianças entre os municípios de pequeno porte com finalidade de obter 

melhorias na gestão da saúde e de proporcionar atendimentos com eficácia aos 

munícipes envolvidos. 

 

Para que o atendimento ocorra de maneira eficaz, faz-se necessário que as pessoas 

dentro da organização que se relacionam com o cidadão, receptor do serviço, estejam se 

sentindo bem no ambiente onde trabalham. Pois, os principais recursos necessários para 

atingir aos propósitos estabelecidos pelos CIS, assim como em qualquer outro tipo de 

organização, são as pessoas que cooperam com a instituição e disponibilizam 

determinados esforços (DUTRA, 2002). 
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No entanto, os colaboradores das organizações possuem necessidades, desejos e 

impulsos que são fenômenos que se encontram no domínio subjetivo. Neste sentido, o 

clima organizacional pode ser avaliado de acordo com os seus elementos. Uma 

organização pode possuir um clima organizacional desfavorável, um clima 

organizacional favorável ou um clima organizacional neutro. Depende dos elementos 

que predominam na empresa (BISPO, 2006). Desse modo, o presente trabalho tem 

como alvo primordial analisar o clima organizacional de um  Consórcio Intermunicipal 

de Saúde do Norte de Minas. 

 

E, para atingir tal propósito, outro aspecto analisado, trata-se do diagnóstico do grau de 

satisfação dos colaboradores na instituição através de aspectos relativos às condições do 

ambiente de trabalho. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Clima Organizacional 

 

O foco nas pessoas dentro da organização mostra-se imprescindível para atingir grandes 

resultados. Ainda que se sejam compreendidas pelos administradores como recursos 

humanos, é de substancial valia a atenção destes mesmos administradores para com os 

colaboradores, quanto ao bem-estar e aos interesses pessoais que transcendem e 

mostram-se distintos aos objetivos organizacionais (LACOMBE, 2007). 

 

A sensação do ser humano em trabalhar numa organização é que irá refletir no que é 

chamado de clima organizacional, no qual, Litwin citado por Luz (2003, p. 10) expressa 

ser “[...] a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional, que é percebida ou 

experimentada pelos membros da organização e influencia o seu comportamento”. 

Chiavenato (2008), por seu turno, conceitua como o conjunto de fatores presentes na 

organização que levam ao indivíduo distintos modos de motivá-lo.  Para Lacombe 

(2007, p. 236), “[...] reflete o grau de satisfação do pessoal com o ambiente interno da 

empresa. [...]” e Souza (1978) afirma tratar-se de um acontecimento derivado da 

interação dos componentes culturais. 
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Ao se ingressar em uma empresa, o indivíduo perde parte de sua autonomia em agir 

conforme suas vontades, pois deve aceitar os valores e políticas do ambiente da 

empresa. Assim, o bom nível de clima se dará consoante à adaptação das carências e 

objetivos da pessoa aos da organização (LACOMBE, 2007). 

 

Quando o clima organizacional é considerado bom, destacam-se as ações positivas das 

pessoas, como: ânimo, comprometimento, partilha de conhecimentos e satisfação. Por 

outro lado, numa situação de clima ruim, os colaboradores se sentem desmotivados, 

quando suas necessidades não são satisfeitas por certos fatores organizacionais. E, 

assim, acarreta em atritos, disputas, estresse, rotatividade, absenteísmo, ruídos na 

comunicação, dentre outros (LUZ, 2003). 

 

Com relação a seu aspecto teórico, o clima organizacional é, sobremaneira, inerente aos 

aspectos da motivação do indivíduo no trabalho. Destarte, o tema da motivação será 

explanado na seção subsequente, a fim de propiciar maior elucidação sobre o campo 

conceitual do tema ao qual este estudo é direcionado. 

 

2.2 Motivação 

 

Motivação é o método pelo qual o comportamento humano é impulsionado, estimulado 

ou energizado por determinado pretexto ou propósito (MAXIMIANO, 2006). 

Bergamini (1997) conceitua a motivação a partir do caráter pessoal, com base nos 

objetivos e identificação do indivíduo: “A motivação é um aspecto intrínseco às 

pessoas, pois ninguém pode motivar ninguém”. Esta passa a ser entendida como um 

fenômeno comportamental único e natural e vem da importância que cada um dá ao seu 

trabalho, do significado que é atribuído a cada actividade (sic) desse trabalho e que cada 

pessoa busca o seu próprio referencial de autoestima e autoidentidade (BERGAMINI, 

1997, p.54). 

 

É mister considerar a teoria da hierarquia das necessidades, criada por Maslow, como 

base de estudo no campo motivacional. A teoria parte do pressuposto de que as 

necessidades humanas são atendidas de uma maneira hierarquizada e é representada por 

uma pirâmide onde ele estrutura as necessidades do ser humano em cinco degraus. A 

teoria em questão estabelece que o ser humano priorize satisfazer suas necessidades 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

437 
 

mais básicas (fisiológicas), com isso outras necessidades surgirão e assim vão-se 

galgando a outros níveis da pirâmide. Nem sempre é preciso ter uma necessidade 

plenamente satisfeita para que se busque a seguinte categoria. (ROBBINS, 2002) 

 

A partir da teoria da hierarquia das necessidades, Douglas McGregor idealizou a teoria 

X e a teoria Y. A teoria X (negativa) pressupõe que os colaboradores não gostam de 

trabalhar, são preguiçosos, portanto evitam desenvolver suas responsabilidades. Já 

teoria Y (positiva) menciona o contrário que o funcionário tem gosto pelo trabalho, são 

criativos e procuram responsabilidades podendo até mesmo se autodirecionar 

(ROBBINS, 2002). 

 

O símbolo máximo dessa teoria é um desenho em que um patrão segura um chicote e, 

na outra mão, uma vara de pescar com uma cenoura na ponta; na frente vai o 

empregado, buscando sofregamente a cenoura e levando chicotadas quando diminui o 

ritmo. A cenoura representa a luta do ser humano para saciar sua fome (primeiro nível 

da pirâmide), enquanto o chicote simboliza seu medo da instabilidade (segundo degrau 

da pirâmide), que, nesse caso, pode assumir a forma de demissão ou punições 

(VIZIOLI, 2010, p.137). 

 

Após tais considerações, pode-se afirmar que a motivação encontra-se no domínio 

subjetivo do indivíduo e que o clima organizacional apresenta um vínculo com a 

motivação dos indivíduos envolvidos na organização. Pois quando o grau de motivação 

das pessoas envolvidas no processo é elevado, o clima organizacional será mais positivo 

e favorável para o desempenho das atividades da organização (VIZIOLI, 2010). 

 

A partir do momento que se identifica as necessidades das pessoas, é indispensável a 

elaboração de práticas que proporcionem um ambiente de trabalho agradável. O gestor 

deve discernir as subjetividades dos seus colaboradores, pois as necessidades 

encontradas no interior de cada indivíduo os estimulam, oferecem energia e motivação 

necessária para dirigir as suas atividades (VIZIOLI, 2010). 
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3 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração deste estudo, utilizou-se de uma pesquisa de abordagem bibliográfica, 

descritiva, exploratória. E, para o levantamento de dados quantitativos foi aplicado 

também um questionário autorrespondido, com formulário estruturado e em escala 

Likert aos colaboradores da instituição para expor os aspectos inerentes ao clima 

organizacional.  

 

Trata-se de um estudo de caso, com o objetivo de analisar o clima organizacional da 

instituição - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte de Minas. Do universo 

pesquisado, totalizando 32 pessoas, apenas 28 responderam ao questionário, no qual 

constavam as devidas instruções para o preenchimento e tiveram a liberdade de 

responder às questões em casa. Dispensou-se a identificação dos participantes. Os dados 

foram tabulados a partir de Survey/levantamento/estudo de campo. 

 

A pesquisa Survey pode ser descrita como a obtenção de dados ou informações sobre 

características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado como 

representante de uma população-alvo, por meio de um instrumento de pesquisa, 

normalmente um questionário (GIL, 1999). 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

4.1 Desempenho e identidade 

 

No quesito “Meu trabalho me traz satisfação e realização”, 61% dos questionados 

avaliaram positivamente, demonstrando que o trabalho na instituição não é desagradável 

e sim motivo de satisfação e orgulho. E 32% responderam que concordam parcialmente. 

Entretanto, apenas 3% discordaram parcialmente, 4% discordaram totalmente, ambos 

representam uma parcela mínima dos questionados.  

 

Em se tratando da questão “Sinto-me muito motivado para realizar o meu trabalho”, 

57% afirmaram que concordam totalmente, representando uma maioria significativa. 

Enquanto que 39% concordam parcialmente e apenas 4% discordaram totalmente o que 
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é relativamente baixo.  Desse modo, nota-se considerável tendência positiva no aspecto 

motivacional dos entrevistados. 

 

4.2 Condições de Trabalho  

 

O resultado do item “O ambiente de trabalho no setor favorece o estresse das pessoas” 

(Gráfico 6) aponta que o ambiente em análise é estressante, sendo que 32% concordam 

parcialmente e 29% concordam totalmente do seu conteúdo, num total de 61%. Vale 

salientar, porém, que 39% dos servidores expressaram discordância (14% total e 25% 

parcial). A diversidade de opiniões deve-se, provavelmente, à multiplicidade de 

atividades desenvolvidas na instituição, cabendo identificar os setores em que o nível de 

estresse revela-se mais intenso. 

 

A satisfação dos servidores em relação aos benefícios da instituição revela-se através da 

tendência de concordância com a afirmação acima, onde 18% declaram-se totalmente 

satisfeitos e 32% parcialmente satisfeitos. Entretanto, há que se considerar que 14% 

discordam parcialmente da questão e 29% discordam totalmente. Esse quadro pode 

apontar para a necessidade de revisão e/ou ampliação dos benefícios concedidos aos 

servidores da instituição. 

 

4.3 Relacionamentos Interpessoais 

 

Para a afirmativa “No meu setor, a equipe trabalha de forma cooperativa”, a maioria dos 

entrevistados concordou que a equipe trabalha de forma cooperativa, sendo 32% que 

concordam totalmente e outros 32% que concordam parcialmente e apenas 21% 

discordam totalmente. Com tais dados, é possível inferir que, na visão de grande parcela 

dos colabores, existe um bom nível de cooperação nas relações de trabalho na 

instituição. 

 

E com relação à afirmativa “Sou respeitado pelos meus colegas de setor”, todos os 

colaboradores responderam positivamente a essa questão, sendo que 57% concordam 

totalmente e 43% concordam em parte. Ou seja, se sentem respeitados pelos colegas de 

setor. É válido lembrar que não houve discordância e todos expressaram sua opinião em 

relação a essa assertiva. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo analisou o clima organizacional no Consórcio Intermunicipal de Saúde do 

Norte de Minas, a partir de uma pesquisa de clima organizacional aplicada aos 

colaboradores de tal instituição. 

 

Assim, buscou-se diagnosticar o grau de satisfação dos colaboradores da organização 

nos aspectos relativos às condições do ambiente de trabalho, realização profissional, 

treinamentos, remuneração, comunicação, trabalho em equipe e relacionamento com a 

chefia. Portanto, seguem as respectivas conclusões acerca de cada objetivo exposto. 

Percebe-se que a presença da instituição na vida de seus colaboradores é de fundamental 

importância, uma vez que grande parte se sente orgulhosa, satisfeita e motivada em 

trabalhar nela. Contudo, a pesquisa apontou alguns pontos carentes das políticas de 

capacitação, treinamentos para o desenvolvimento profissional e pessoal dos 

colaboradores. 

 

Sugere-se, desse modo, investimentos em incentivo em capacitações e treinamentos aos 

seus colaboradores, para que, dessa forma, possa corroborar para a manutenção do 

clima positivo, pois, sabe-se que os recursos humanos são considerados os maiores 

ativos de qualquer instituição. 

 

 Com relação ao modelo de gestão presente na instituição, é notável a satisfação dos 

colaboradores com relação à competência dos líderes. Observa-se que os gestores 

repassam as informações com clareza e eficiência. Porém, ainda que haja uma boa 

aprovação na atuação dos líderes da organização, é fundamental maior interação entre 

eles e os colaboradores, pois, na percepção destes, é mister que se dê um retorno 

relativo ao desempenho, desenvolva uma política motivacional que estabeleça um clima 

de segurança e elimine as pressões no quotidiano das pessoas envolvidas, de forma que 

os trabalhos prestados ali sejam vistos com prazer e desenvolvidos em tempo hábil, 

porém sem a influência de qualquer tipo de pressão. 

 

O estudo apontou que, na instituição, existe preocupação em manter um ambiente 

saudável para se trabalhar, ainda que haja algum tipo de estresse, para a maioria de seus 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

441 
 

colaboradores. As condições de trabalho também se mostraram positivas com relação 

aos salários e benefícios, sendo valores considerados satisfatórios aos colaboradores.  

No que se refere aos relacionamentos interpessoais, o estudo apresenta uma interação 

relativamente negativa entre as pessoas, sobressaindo aspectos individualistas e de falta 

de colaboração entre as partes. Embora prevaleça o respeito mútuo e não aconteçam, na 

maioria das vezes, atritos graves, estes são sinais que demonstram necessidades de se 

trabalhar melhor na cooperação e no convívio das pessoas para assegurar um trabalho 

harmonioso e coeso. 

 

Ante o exposto, pode-se concluir que a maioria dos aspectos avaliados revelou 

resultados positivos para a entidade, o que, de certa forma, é bom para a instituição e 

contribui para a motivação dos colaboradores. Entretanto, as dificuldades de interação 

dos membros ocorrem porque a dinâmica de trabalho da organização é bastante 

diversificada dadas as caraterísticas em cada setor.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

A motivação é uma questão muito importante não apenas para a organização, como 

também para uma saúde profissional do funcionário, uma vez que, entendendo 

basicamente como é o comportamento do seu funcionário, é mais fácil a organização 

buscar ferramentas e alternativas para um melhor clima organizacional. 

 

Tendo como base teórica os autores Maslow, Herberg e McClleland para auxiliem na 

proposta deste trabalho, vale ressaltar que, no decorrer desta pesquisa, observam-se 

algumas concordâncias e divergências existentes entre estes mesmos autores. Sendo 

assim, a pesquisa bibliográfica foi bem criteriosa para que se tenha não apenas um 

apanhado, mas uma melhor compreensão das teorias da motivação no comportamento 

do ser humano no que se refere às relações entre empresa e trabalhador. 

 

Assim, os objetivos traçados foram de compreender o grande poder de decisão do 

funcionário em permanecer ou deixar a empresa ou o contrário, na demissão deste, pois, 

as empresas estão a cada dia em busca incessante do próprio Ser Humano em encontrar 

meios para satisfazer sua autorealização no ambiente de trabalho, correspondendo às 

expectativas nele depositadas pela empresa, proporcionando um quadro funcional mais 

motivado e comprometido com os resultados esperados. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Por hedonismo, entende-se a "...tendência a agir de forma a evitar o que seja 
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desagradável e a atingir somente o agradável." (Pierón, 1969:209), Lopes (1980), 

afirmam que o hedonismo tem como filosofia a busca pelo prazer e conforto. Deve-se a 

isso a importância de se trabalhar em lugar agradável e com boas condições de trabalho, 

como relatado por Maslow, Herzbeg, McClelland que abordam a motivação sobre 

enfoques diferentes, no modo como se motiva uma pessoa. 

 

A Teoria das Necessidades de Maslow (1954) é muito aceita no estudo da motivação 

humana, em situações variadas, como na vida pessoal, trabalho etc. De modo geral, 

pode-se dizer que essa teoria estuda a motivação através das 05 necessidades dos seres 

humanos compostas hierarquicamente: necessidades fisiológicas, de segurança, afetivo-

sociais, de estima e de autorrealização.   

 

Assim, a satisfação e a insatisfação dessas necessidades passam a ser fatores 

importantes na teoria da motivação de Maslow, pois as diferentes necessidades estão 

mutuamente relacionadas numa ordem hierárquica. Em se tratando de motivação, o 

crescimento pessoal e/ou profissional, ocorre quando o nível seguinte é subjetivamente 

mais agradável, mais feliz, mais satisfatório do que o nível inferior, dessa forma, a 

motivação é uma concepção gradativa, na qual, para atingir a individuação, é necessário 

satisfazer as necessidades básicas, uma a uma, até surgir na consciência a necessidade 

seguinte e mais elevada, ou seja, a completa realização da necessidade de crescimento.  

Herzberg concorda que as necessidades são sempre internas. O indivíduo precisa de uma 

necessidade para buscar sua satisfação e, para isso, põe-se em movimento contínuo até 

atingir o topo das necessidades. De acordo Herzberg, "...a maneira mais segura e sem 

rodeios de conseguir que alguém faça alguma coisa é dar-lhe um pontapé no traseiro, dar-

lhe o que se poderia chamar de PEBUN." Herzberg (1975:03). Esse "empurrão" pode ser 

dado na forma de recompensa ou de um incentivo. A grande maioria dos empresários 

utiliza o meio positivo como motivação, acrescenta Herzberg. Vale destacar ainda que, 

para Herzberg, não são todas as necessidades que motivam, pois algumas apenas evitam a 

insatisfação. "o oposto de satisfação não é insatisfação, mas sim nenhuma satisfação no 

trabalho; e, da mesma forma, o oposto de insatisfação no trabalho não é satisfação, mas 

sim nenhuma insatisfação no trabalho" (Herzberg, 1975:07). 

 

Já o teórico McClelland busca explicar as motivações dos trabalhadores através da 

satisfação das suas necessidades. Nessa sua teoria, McClelland coloca em destaque 
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aquilo que chamou de necessidades adquiridas, isto é, as necessidades que as pessoas 

desenvolvem com a sua experiência ao longo da sua vida, à medida que interagem com 

os outros e com o seu ambiente. Dentre essas, existem três que, segundo McClelland, 

assumem especial importância, nomeadamente: A necessidade de realização que traduz 

o desejo da pessoa em atingir objetivos que representem desafios em fazer melhor e 

mais eficientemente; a necessidade de poder, isto é, o desejo de controlar, decidir e de 

influenciar ou ser responsável pelo desempenho dos outros, e finalmente, a necessidade 

de afiliação, que representa o desejo de manter relações pessoais estreitas e de amizade. 

Segundo McClelland, apesar de, em graus diferentes, todas as pessoas possuam esses 

três tipos de necessidades, apenas uma delas prevalecerá e definirá a sua forma de 

atuação. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de caso, com enfoque qualitativo-quantitativo, caracterizando-se 

pela busca de um estudo de um ou de poucos objetos - sem exaurir o tema - com o 

intuito de explicitar um detalhamento acerca de um assunto estratégico à unidade de 

estudos, o comportamento e a motivação. 

 

Para Markoni e Lakatos (1992, p. 20), a ciência é o [...] pensamento racional, objetivo, 

lógico e confiável, [...] destaca-se, também, a importância da metodologia que [...] 

determinará a própria possibilidade de experimentação. Embora alguns autores não 

façam distinção entre os métodos qualitativos e quantitativos (Goode e Hatt, 1969:398), 

há uma diferença marcante em relação à maneira como são abordados os fatos, 

dependendo do tipo de estudo. 

 

Ainda, existem dois tipos de pesquisa de avaliação: de resultados e de processos. A 

primeira tem o propósito de determinar a efetividade de intervenções e ações humanas 

em um programa ou política para que posteriormente este seja julgado; a segunda tem o 

propósito de aperfeiçoar intervenções e ações humanas para que posteriormente sejam 

recomendados melhoramentos (MARTINS, 2009). 

 

A coleta de dados utilizou um questionário que foi aplicado no período de 08/09/2014 a 

10/09/2014 para os funcionários da empresa. O universo observado referia-se a uma 
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carteira de 34 (trinta e quatro) funcionários e, considerando os critérios observados de 

tamanho da amostra, a intenção era que, todos pudessem participar da pesquisa 

favorecida pela facilidade para a aplicação do questionário. 

 

Portanto, de acordo com Marconi e Lakatos (1992), a pesquisa bibliográfica é o 

levantamento de toda a bibliografia já publicada, em forma de livros, revistas, 

publicações avulsas e imprensa escrita para auxiliar na pesquisa de informações. De 

acordo com Ruiz (1991), a pesquisa de campo consiste na observação dos fatos tal 

como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados e no registro de variáveis 

presumivelmente relevantes para ulteriores análises. Um estudo de caso busca 

compreender a dinâmica dos processos constitutivos, envolvendo um diálogo do 

pesquisador com a realidade estudada. Ainda, segundo este autor, as etapas que 

compõem a pesquisa de campo são: pesquisa bibliográfica, determinação de técnicas de 

coleta, registro e análise dos dados. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Em se tratando de comportamento humano e sua motivação, pode-se concluir que as 

teorias de motivação são muitas, tanto que a pesquisa apresentou que o nível 

socioeconômico, as questões educacionais e os traços de personalidade dos funcionários 

influenciam de maneira significativa na atmosfera cultural da empresa. Também, 

observou-se que a escolaridade média dos entrevistados, 2º grau completo, demonstrou 

que a organização não necessita de muitas reformulações, sendo detectados apenas 

alguns pontos de comum rejeição, quais sejam: a comunicação desfocada e a falta de 

incentivo a treinamentos. 

 

No que se refere à apresentação de dados relativos às ações propostas, concluiu-se que, 

levando em consideração o porte da empresa e sua cultura, as teorias podem agregar 

numa efetiva promoção de alternativas para um melhor clima e desempenho 

profissional, pois pressupõem a importância de se conhecer bem os subordinados para 

melhor obtenção de resultados, partindo do pressuposto de que independentemente da 

teoria de motivação que os administradores tomem como referência, o que existe de 

comum em todas elas é que o mais importante é tratar o ser humano com dignidade e 

respeito. 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

447 
 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos concluir que a abordagem do estudo proposto foi de grande valor para 

comprovar que a grande maioria das organizações não possui a cultura de “escutar” os 

anseios e as demandas do setor operacional. Neste caso, os resultados da pesquisa 

apontaram para o fato de que o ambiente organizacional da empresa em escopo não 

oferece condições propícias ao desenvolvimento da motivação no trabalho, por estar 

descontextualizado com o ramo da empresa, ou seja, possui falhas que não condizem 

com o serviço oferecido. 

 

Enquanto parte dos funcionários não se sente motivada, outra parte se sente bem em 

trabalhar na organização, mesmo a pesquisa mostrando que mais de 80% se sente bem 

trabalhando na organização. A proposta sugerida é bem simples, porém deve ser 

analisada e aplicada com cautela e analisando todos os resultados causados nos 

colaboradores da empresa, uma vez que vários colaboradores são pessoas com pouco 

grau de instrução, de classe social mais simples e que estão acostumados com um ritmo 

e um estilo de trabalho há muito tempo impostos pela empresa. 

 

Então, sugere-se buscar estratégias com as quais os funcionários se sintam valorizados e 

que os seus superiores deem oportunidades aos colaboradores de opinar em determinadas 

situações. Ainda, uma reunião no início de cada mês ou de cada bimestre com os 

funcionários e gerentes poderia contribuir muito para a exposição de ideias e reclamações 

sejam mais transparentes, o que, por sua vez, pode contribuir para uma ação mais focada e 

efetiva. Sugere-se, também, a implantação de uma política de treinamentos internos e 

externos para os funcionários de todos os setores para que possam, cada vez mais, se 

qualificar e não se sentirem desatualizados com a demanda do mercado. 

 

Portanto, parece ser uma proposta lógica e fácil, porém, toda novidade traz consigo 

barreiras, principalmente em uma organização de pequeno porte com excessivo caráter 

mecanicista e quase nenhum orgânico, quando deveria haver um equilíbrio, pois, 

medidas simples de valorização, como as propostas pelas teorias de Maslow, Herzberg e 

Mcclelland podem fazer a diferença no contexto de um mercado cada vez mais 

competitivo e globalizado.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os profissionais de saúde, que prestam assistência ao paciente com doença oncológica, 

devem se ater para as questões de qualidade de vida desses pacientes, visando a um 

cuidado em dimensões físicas, psicológicas e sociais. O enfermeiro, além de 

compreender a doença, deverá saber conter os sentimentos dos outros diante da doença 

independentemente do prognóstico do paciente (FERNANDES, 2013). O cuidado é um 

ato de humanização e de responsabilidade e tem como objetivo o bem-estar do doente, é 

necessário à vida, gera uma relação de proximidade e respeito entre o cuidador e o ser 

cuidado (SILVA et al.,2011) Dessa forma, este estudo teve como objetivo compreender 

os cuidados da equipe de enfermagem na visão do paciente.  

 

2 METODOLOGIA  

 

Este estudo é parte integrante do projeto guarda-chuva (con)vivendo com o câncer. 

Deriva de um estudo qualitativo e utilizou-se o Interacionismo Simbólico para a 

fundamentação teórica e para a análise dos dados; o conjunto de técnicas utilizadas 

auxilia no entendimento dos significados implícitos nas mensagens. A coleta de dados 

ocorreu através de uma entrevista semiestruturada, com quatro perguntas norteadoras, as 

entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra. O trabalho respeitou as normas de 

estudos envolvendo seres humanos, com aprovação do comitê de ética da Soebras, sob o 

nº de parecer 633.361/2014/CEP/SOEBRAS.  A pesquisa foi desenvolvida entre os 

meses de abril e maio do ano de 2014, no Setor de Oncologia do Hospital Dilson 
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Godinho de Quadros, que realiza quimioterapia e radioterapia em pacientes com 

diagnóstico de câncer. Escolheu-se essa instituição por se adequar à proposta do estudo, 

permitindo o contato com os indivíduos. Os representantes legais da instituição 

assinaram o Termo de Concordância Institucional para autorizar a coleta de dados. 

Participaram deste estudo dez indivíduos submetidos ao tratamento oncológico, que 

atendiam ao critério de inclusão. A coleta de dados ocorreu com a realização de 

entrevista individual semiestruturada, a fim de permitir que os entrevistados 

discorressem livremente sobre o tema. As entrevistas aconteceram em ambiente 

apropriado na instituição, com a participação do entrevistador, e tempo de duração 

variando entre 10 e 20 minutos. Em obediência aos critérios da Resolução 466 de 12 de 

Dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, que trata de Pesquisa Envolvendo 

os Seres Humanos, foram seguidos os princípios de solicitação de autorização prévia à 

administração geral e diretoria clínica do hospital e da clínica de oncologia onde o 

estudo foi desenvolvido; concordância dos sujeitos por meio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, sendo garantido o anonimato e o direito de 

desistência dos participantes em qualquer fase da pesquisa; e submissão do projeto deste 

estudo ao Comitê de Ética em Pesquisa da Soebras, com parecer consubstanciado de 

aprovação nº. 633.361 de 24/04/2014. Para garantir o sigilo, os indivíduos são 

representados pela letra E (de entrevistados) e a numeração arábica determina um 

código atribuído pelos pesquisadores. Para a avaliação das entrevistas, as etapas da 

análise de conteúdo temático foram seguidas. Inicialmente, procedeu-se à etapa de pré-

análise, que compreende leituras sucessivas das transcrições para a identificação de 

similaridades e divergências entre as falas para a categorização. Foi realizada a 

exploração do material, com criação de títulos para as categorias emergentes; e, 

posteriormente, o tratamento dos resultados, que permite confrontar os achados com a 

literatura científica (SILVA et al., 2011). Dessa forma, foram constituídas três 

categorias conceituais e seis subcategorias baseadas nos princípios do Interacionismo 

Simbólico.  

 

3 RESULTADOS  

 

A análise do material permitiu a construção de três categorias conceituais, considerando 

os conceitos do Interacionismo Simbólico. Sendo elas:  
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Categoria 1 - Significado da equipe de enfermagem 

Subcategoria 1 A: “São as melhores pessoas que já conheci”.  

À medida que a doença oncológica progride, muda toda a trajetória da vida do portador, 

traz muitas perdas, como a qualidade de vida, a saúde e expectativas futuras (BRASIL, 

2002). Os profissionais de saúde, que prestam assistência ao paciente com doença 

oncológica, devem se ater para as questões de qualidade de vida dos pacientes, visando 

a um cuidado em dimensões físicas, psicológicas e sociais. O enfermeiro, além de 

compreender a doença, deverá saber conter os sentimentos dos outros diante da doença 

independentemente do prognóstico do paciente (FERNANDES, 2013).  A equipe de 

enfermagem significa, para os pacientes, apoio, cuidado, amor, educação, força:  

E1: “Teve um bom significado, me atendeu bem, me tratou bem, nunca desfez de mim, 

sempre atento com minha pessoa, muito educado”.    

E4: “Todos são bons, todos são maravilhosos [...] eu rogo a Deus por todos os 

profissionais [...]”.   

E5: “[...] são muito cuidadosos comigo, são as melhores pessoas que já conheci, não 

sei o que eu iria fazer sem eles na minha vida”. 

Perante a doença em situação progressiva e irreversível, que coloca em ameaça a vida, 

devem-se usar medidas de cuidado, que visam buscar o conforto, a manutenção da 

qualidade de vida diante o processo de morrer (SILVA et al., 2012).   

 

Subcategoria 1 B: “Sem o cuidado da equipe de enfermagem, não sei o que seria de 

mim”.  

O cuidado é um ato de humanização e de responsabilidade e tem como objetivo o bem-

estar do doente, é necessário à vida. O cuidado gera uma relação de proximidade e 

respeito entre o cuidador e o ser cuidado (FERNANDES et al.,2013).  A maior 

proximidade com os pacientes ocorre com a equipe de enfermagem. Dessa forma, seu 

significado por parte do paciente é construído dia a dia no decorrer da assistência, esse 

cuidado permeia os aspectos próprios da enfermagem como também o carinho a lidar 

com o paciente, relaciona também o cuidado de enfermagem ao enfrentamento da 

doença:   

E2: “[...] Sem o cuidado da equipe de enfermagem, não sei o que seria de mim, foi de 

muita importância, sempre estava do meu lado e com muita paciência, sempre 

preocupados perguntando como eu tava, se eu tinha melhorado com muita boa 

vontade”.  
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E8: “O cuidado deles foi muito importante, fiquei internada, não conseguia tomar 

banho sozinha, eles cuidavam de mim com maior carinho, me pegava pelo braço para 

levar ao banheiro, me dava comida na boca, em momento nenhum eles demonstraram 

má vontade, fiquei com falta de apetite eles preocupava, arruma uma fruta, uma 

gelatina, qualquer coisa para mim agradar, fazia de tudo para eu comer.” 

O cuidado de enfermagem atua não visando ao paciente como um corpo enfermo, 

refletindo em seu cuidado, a compreensão do impacto acarretado na vida do indivíduo 

da doença, assim ela se apresenta como uma forma de enfrentamento para o paciente no 

decorrer da do câncer. O depoimento dessas entrevistadas retrata a importância do 

cuidado de enfermagem, que vai desde a punção venosa à conversa com o paciente:  

E8: “Tenho uma doença ruim, mas a experiência que vou levar comigo desses anjos 

são as melhores possíveis, sempre me explicando que aquele mal estar iria passar, que 

iria ficar boa, me abraçava, falava que eu iria ficar boa, foi um cuidado que um ser 

humano deve receber em todos os lugares”. 

O doente não representa apenas mais um caso, necessita ser entendido nas suas várias 

reações e a conduta profissional deve ser humanizada, profundamente solidária, 

formadora não só de saúde, mas sobretudo de vida. Há um desafio especial inerente aos 

cuidados de pacientes oncológicos pelo simples significado do termo que, várias vezes, 

tem sido relacionado à dor, sofrimento e morte. Isto tem influência na opinião ou 

mesmo no comportamento de um indivíduo na situação de doente (RECCO; LUIZ; 

PINTO, 2005).  

 

Categoria 2- Experiências adquiridas    

Subcategoria 2 A: “Fez eu me sentir mais forte”.  

          Essa realidade do diagnóstico e tratamento pode acarretar estresse, resultando em 

apatia, depressão, desânimo, sensação de desalento, hipersensibilidade emotiva, raiva, 

ansiedade, irritabilidade (PANOBIANCO et al., 2012). 

           Os relatos abaixo retratam a importância da atuação dos profissionais, quando o 

paciente sofre a experiência da descoberta do câncer:  

E5: “Quando recebi a notícia que tinha um câncer fiquei muito triste, foi o fim para 

mim (pausa) não esperava essa notícia, aí quando dei início ao tratamento, os técnicos 

foram conversando comigo até eu conformei um pouco, sempre eles estão me falando 

coisas de boas, me animando, nunca deixando ficar para baixo, tem dia que estou com 
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muita dor, aí as enfermeiras conversam comigo coisas boas que eu esqueço até da 

dor”.  

E6: “O primeiro dia, o dia do diagnóstico foi muito difícil onde recebi o diagnóstico 

que eu estava com câncer (choro) o médico falou que ia me encaminhar para o 

tratamento oncológico, foi muito difícil, mas chegando no setor  fui recebida com muito 

carinho por todos, eu espera um tratamento da equipe, e recebi outro totalmente 

diferente do que eu espera, fui recebida com alegria pela enfermeira que me acolheu e 

me explicou como as coisa iriam acontecer a partir daquele dia, isso fez eu me sentir 

mais forte, foi uma relação de muito carinho até hoje de toda a equipe, e os técnicos 

sempre muito carinhos e atenciosos”.  

A equipe de enfermagem representa o apoio para o paciente, na medida que auxilia o 

paciente a nortear-se quando ele se ver com a doença.   

 

Subcategoria 2B: “Uma nova visão” 

       O Cuidado da equipe de enfermagem consiste na assistência promovida por uma 

equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus 

familiares (BRASIL, 2001). A experiência aqui relacionada mostra a mudança de 

paradigma de como se enxergava o cuidado de enfermagem e como se passou a vê-los 

depois que o experimentou: 

E6: “Fui recebida com muito carinho por todos, eu esperava um tratamento da equipe, 

e recebi outro totalmente diferente do que eu esperava, foi recebida com alegria”. 

E7: “[...] sempre tive um conceito sobre os cuidados da saúde que é uma coisa fria e 

depois que passei pelo cuidado da oncologia, tenho uma nova visão de cuidado com 

muito carinho e atenção, cuidado com amor e não por obrigação, sempre tive um 

conceito sobre os cuidados da saúde que é uma coisa fria e depois que passei pelo 

cuidado da oncologia tenho uma nova visão”. 

 

Quando o paciente se vê diante do cuidado de enfermagem, há uma profunda mudança 

nas relações entre cuidado e seus significados.  

 

Categoria 3- Relações Interpessoais  

Subcategoria 3A: Profissionais “Toda a equipe é fabulosa”.  

Os cuidados da equipe de enfermagem consistem em fornecer alívio para a dor e demais 

sintomas estressantes, como astenia, anorexia, dispneia e outras emergências 
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oncológicas; esclarecer o processo natural da vida e a morte; agregar os aspectos 

psicológicos, sociais e espirituais ao cuidado do paciente; não apressar ou adiar a morte, 

deixar acontecer de forma natural; oferecer ajuda para familiares para que possam saber 

como lidar com a doença do paciente, em seu próprio ambiente; proporcionar condições 

para que o paciente vivo permaneça o mais ativamente possível até sua morte; usar uma 

abordagem interdisciplinar para acessar necessidades clínicas e psicossociais dos 

pacientes e suas famílias, incluindo aconselhamento e suporte ao luto (SILVA, 2011). 

Os profissionais de saúde representaram, na vida desses pacientes, o carinho, o amor, a 

responsabilidade e o cuidado holístico e integral inerente de uma enfermagem 

humanizada:  

E1: “O técnico sempre presente fazendo a gente rir (risos) falando coisas boas, 

contava piadas para nós distrair em dias difíceis, a enfermeira muito gente boa, sempre 

que eu precisei dela ela me atendeu com muita atenção, gosto de todos aqui, eles são 

como da minha família”. 

E5: “As enfermeiras são um anjo, [...] os técnicos sempre preocupado comigo, como eu 

estou, se estou sentindo alguma coisa, precisando de algo, eles estão sempre prontos 

para me ajudar” 

E6: “Os técnicos sempre estão preocupados como o bem-estar, eu tenho medo de 

agulha, eles me ajudaram a superar [...]”. 

E8: “Sempre que chamei algum técnico ou a enfermeira todos me atenderam com 

muita atenção, devo muito favor a essa equipe, sem eles não sei o que seria da minha 

vida.”  

 

O cuidado holístico implica em acolhimento e confiança, estabelecimento de vínculos e 

atitudes de interesse que, inúmeras vezes, o profissional de saúde não tem capacidade de 

oferecer por não ter conhecimento sobre estratégias de enfrentamento (RECCO; LUIZ; 

PINTO, 2005).  

 

A convivência diária de paciente e profissional gera situação de cumplicidade e 

confiança. O cuidado gera uma relação de proximidade e respeito entre o cuidador e o 

ser cuidado (FERNANDES et al.,2013). A maneira como o profissional se relaciona 

com o paciente, o calor humano, o sorriso, como cuida, se envolve, dedica, fala, gera 

um vínculo entre ambos. Entender que o paciente com câncer necessita de apoio 

constante, carinho e sensibilidade são as premissas dos cuidados profissionais.  
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Subcategoria 3B: Família, amigos- “Minha família é muito importante no meu 

tratamento”  

Vivenciar uma situação de doença, como o câncer, é uma experiência difícil e sofrida 

para o indivíduo qualquer que seja. Ela traz comigo uma série de implicações 

emocionais, físicas, econômicas e sociais para a vida dos indivíduos doentes e sérias 

atribulações para suas famílias. O câncer discorre de comprometimento da rotina de 

vida dos indivíduos, repercutindo na dinâmica de vida individual e familiar, suas 

relações laborais e sociais, essencialmente quando ligado à condição de pobreza 

(NOGUEIRA; SILVA, 2009).   

 

E4: “Minha família me apoia muito, me ajuda, tinha alguns parentes mais distantes 

que eu não conversava há muito tempo, depois que eles ficou sabendo da minha 

doença, eles vem aqui em casa, passa saber como eu estou, se eu estou precisando de 

alguma coisa, desse tipo, a doença me ajudou a aproximar desses parentes mais 

distantes, [...] pessoas da minha rua que eu não conversava veio me visitar quando 

estava de cama, e agora vem sempre, esses agora que são meus amigos”. 

E7: “essa doença me aproximou da minha família, tenho uma prima que não 

conversávamos há muito tempo, depois do diagnóstico de câncer, voltamos a 

conversar, pelo menos uma coisa boa a doença me trouxe”. 

E8: “Minha família ficou mais próxima, são todos unidos, sempre me ligando para ter 

notícias, preocupados comigo. Meus amigos se tornaram mais amigos me dando força, 

palavra amiga, meus amigos são amigos de verdade.” 

Algumas famílias renovam seus valores e tendem a unir-se para prover as carências 

imediatas, a fim de compor a aceitação da doença e enfrentar as imprecisões quanto ao 

futuro sem certezas. Outras, sem ter ciência de como enfrentar tal situação, fragmentam-

se. Assimila-se que o relevante é a família e as pessoas mais próximas apresentarem-se 

presentes no processo de enfrentamento, qualquer que seja o modo de apoio que 

oferecem. A participação de familiares, a procura da espiritualidade e do lazer também 

compõem parte desse processo de enfrentamento da doença. O enfermeiro pode 

promover uma melhoria na visão da doença através da implementação das ações de 

enfermagem e permitir ao paciente maior disponibilidade para a ascenção do 

enfrentamento; entender melhor sua patologia, seus efeitos, resultados e potencialidade 

de cura faz com que o paciente encontre maneiras mais eficazes para tolerar e enfrentar 

sua doença (PANOBIANCO et al., 2012).   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os cuidados de enfermagem representam, na visão do paciente, o enfrentamento frente 

ao câncer de tal maneira que seus significados relacionam-se ao carinho, cuidado, amor, 

apoio, respeito, força, sendo a experiência dos cuidados quanto o câncer vendo-se 

transformada. Os profissionais, família e amigos representam também uma forma de 

apoio relevante para o paciente. Por conseguinte, essa temática deve ser explorada por 

outros estudos com abordagens variadas, objetivando ao cuidado holístico.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir das mudanças que ocorrem no mundo e com a competitividade do mercado 

atual, há uma exigência cada vez maior de qualificação dos gestores das organizações 

na área de saúde, uma vez que a demanda está elevada e os clientes estão cada vez mais 

exigentes em busca de serviços diferenciados e de profissionais capacitados para 

atendê-los de forma adequada. Assim, dispor de instrumentos adequados de 

planejamento e de modernização gerencial é de importância vital para que as 

organizações de saúde possam enfrentar as mudanças e cumprir eficazmente sua função. 

 

Para a organização de saúde enfrentar as mudanças e cumprir sua função de 

maneira adequada, é necessário que estejam disponíveis os instrumentos de 

planejamento que possam viabilizar o processo na gestão dos serviços hospitalares, 

constatando a existência de profissionais que possuam conhecimentos formais e que 

são capazes de buscar um melhor entendimento desses serviços, identificando e 

buscando soluções para os vários problemas administrativos dos hospitais 

brasileiros. 

 

O administrador hospitalar é, portanto, um profissional indispensável para que o 

hospital atinja seus objetivos e pratique com qualidade suas atividades por meio dos 

esforços das pessoas. Pode-se dizer que é a maior autoridade administrativa do hospital; 

assim, a administração nas organizações na área de saúde faz parte do processo de 

desenvolvimento e evolução empresarial, ficando claro que a profissionalização da 
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administração hospitalar é um instrumento indispensável para a adaptação dos 

serviços de saúde às necessidades da sociedade. Cabe ao administrador hospitalar a 

responsabilidade pela percepção da realidade dos problemas e das dificuldades 

enfrentadas no dia a dia, bem como entender de pessoas, dinheiro, tecnologia e dos 

processos necessários à gestão desses recursos, que cada vez mais vem sendo 

aperfeiçoada e se tornando mais complexa. 

 

A partir desse contexto, este estudo realizado em 2010, optou pela área de 

administração hospitalar com o intuito de buscar um conhecimento mais amplo, bem 

como estudar e analisar os profissionais que atuam nessa gestão, evidenciando a 

imagem e a postura dos profissionais que administram, lideram e cuidam da classe 

hospitalar, identificando as atividades multidisciplinares que constituem o trabalho do 

administrador e do gerenciamento do hospital em estudo. 

 

O objetivo geral do trabalho foi, por conseguinte, a identificação da existência de 

profissionais com a formação de administrador atuando no hospital, bem como a análise 

de sua participação mediante o processo decisório e da gestão. O hospital foi escolhido 

devido à facilidade de acesso e à existência de contato com profissionais que trabalham 

nele, possibilitando a obtenção de informações necessárias que contribuíram para que o 

trabalho fosse realizado. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

As empresas buscam no mercado profissionais que possam agregar sua capacidade de 

liderança, sua capacidade de tomar iniciativa, sua visão de oportunidade, sua capacidade 

empreendedora, para ajudá-las a vencer as dificuldades inerentes às mudanças do 

mercado interno e mundial (FIGUEIREDO, 1997). Os profissionais da área de saúde, 

além de agregar todas essas competências, devem compreender de forma clara e concisa 

as especificidades da área hospitalar. 

 

Além de ter um conhecimento e uma qualificação adequada, é necessário também que o 

profissional tenha ética no seu trabalho ou em qualquer segmento de sua vida. De 

acordo com Mezomo (2001, p.108), “é preciso preparar os profissionais da saúde para 

vivência dos valores éticos e não só para a prática das técnicas terapêuticas”. 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

460 
 

A atuação do administrador hospitalar depende de sua multidisciplinaridade e 

habilidade para buscar formação específica que complemente os seus conhecimentos 

para que este se torne um diferencial. Segundo Bassi (1997), o mercado no Brasil e no 

mundo, tem-se diversificado e, hoje, um executivo bem preparado tem sua 

empregabilidade garantida, pois investiu na sua capacitação profissional, mantendo-se 

atualizado e atuante diante dos desafios da globalização. 

 

 “A administração hospitalar é fruto do sistema que se expandiu por várias partes do 

mundo, onde o hospital é visto como uma empresa moderna e, é claro, deve contar com 

os administradores” (SEIXAS; MELO, 2004, p.17). Desse modo, tem-se a visão da 

importância do administrador na gestão hospitalar, apontada por Seixas e Melo (2004, 

p.18): 

 
Para se exercer a função de gestor hospitalar, é necessário: saber coordenar as 
atividades para se atingir os objetivos; promover programas de capacitação 
dos profissionais para acompanhar as inovações, pois sem renovação o 
hospital irá declinar e morrer; promover a motivação do pessoal para 
trabalhar com entusiasmo. 

 

O administrador hospitalar precisa, portanto, de preparação, liderança, responsabilidade, 

determinação e autodomínio, para a adequada utilização dos recursos físicos, humanos, 

organizacionais e financeiros do hospital e, ainda, buscar adquirir informações que 

possam desenvolver competências e técnicas de gestão que possibilitem agir 

estrategicamente frente aos desafios da gestão hospitalar. 

 

Segundo Cutrim (2005), tornou-se necessário que os estabelecimentos assistenciais de 

saúde e hospitais públicos, filantrópicos ou privados selecionem, de forma criteriosa, 

profissionais com perfil adequado para o exercício de suas funções, a fim de que estes 

possam corresponder às expectativas e exigências do mercado de trabalho. 

Recomendações sobre a qualificação do profissional que deve se incumbir da 

Administração em Saúde e sobre a formação oferecida pelas faculdades frente à 

desejada pelo mercado de trabalho têm sido disseminadas hoje com mais facilidades do 

que em décadas passadas. 

 

De acordo Resende (2000), qualquer organização de saúde, atualmente, seja ela um 

centro de saúde ou um hospital de alta complexidade, exige uma gerência/administração 
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qualificada, formada por profissionais efetivamente comprometidos na obtenção dos 

objetivos finais dos serviços que dirigem. A melhoria da qualidade dos serviços passa 

pela superação dos fatores limitantes ao desenvolvimento do seu trabalho, através do 

desenvolvimento de conhecimentos e habilidades, com mecanismos de 

gerências/administração que permitam a utilização dos poucos recursos disponíveis com 

o máximo de eficiência, eficácia e efetividade possíveis. É notável, por exemplo, a 

importância das ferramentas estatísticas da qualidade e do planejamento estratégico. 

 

3 MÉTODOS 

 

A pesquisa possui caráter descritivo e se utilizou de um estudo de caso, que se 

caracteriza por ser um estudo intensivo, levando em consideração, principalmente, a 

compreensão como um todo do assunto investigado. 

 

Este estudo partiu de uma pesquisa bibliográfica que, segundo Gil (2002), é 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído de livros e artigos 

científicos principalmente. Abordou a gestão dos serviços de saúde nas áreas pública e 

privada, bem como a atuação do administrador hospitalar.  

 

Realizou-se também uma pesquisa documental nos registros de colaboradores do 

hospital com o objetivo de identificar em quais áreas e há quanto tempo atuam os 

administradores no hospital. Esse levantamento permitiu definir o universo de 

colaboradores cujos cargos exigem a formação de administrador hospitalar.  A partir do 

universo, definiu-se uma amostra não probabílística selecionada a partir da 

conformidade da descrição do cargo à função do administrador hospitalar e com os 

profissionais que possuem curso superior, dentro de um universo de todos os cargos do 

hospital. 

 

Em seguida, foi aplicado um questionário, para verificar quais ferramentas que estes 

utilizam na gestão dos serviços hospitalares, que permitiu verificar a existência do 

processo de planejamento em saúde e para, posteriormente, avaliar a participação do 

administrador na gestão hospitalar. O questionário foi estabelecido com base nos 

objetivos com 12 perguntas, sendo 4 abertas e 8 fechadas. Ele foi aplicado pelos 

pesquisadores aos administradores que estavam inseridos no quadro de funcionários do 
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hospital, com um termo de consentimento que foi assinado pelos entrevistados para que 

ficassem cientes dos objetivos da pesquisa. Os dados foram organizados pelos 

pesquisadores utilizando o Microsoft Excel e, através de gráficos e tabelas, foram 

analisados e apresentados em relatório de pesquisa. 

 

Para a realização desse levantamento, foi utilizado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, de acordo com a resolução Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996, do 

Conselho Nacional de Saúde, Termo de Concordância da Instituição para a realização 

da pesquisa e do questionário. Foi assinado pelos pesquisadores um termo de 

responsabilidade em que se comprometeram os cuidados éticos, respeitando os 

indivíduos e suas respostas de forma a não constrangê-los. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da pesquisa documental, verificou-se que havia somente dois colaboradores 

(16,66%) com formação em Administração nos cargos de gestão do hospital. Verificou-

se ainda que 25% são graduados em Ciências Contábeis, 8,33% em Economia, 33,33% 

em Enfermagem e 8,33% em Serviço Social. 

 

Constatou-se também a baixa participação de profissionais especializados na área de 

gestão hospitalar presentes no corpo administrativo do hospital (16,67%). Entre os 

demais, 8,33% possuem especialização em Psicologia do Trabalho, 8,33% em 

Controladoria, 8,33% em Logística Empresarial e outros 8,33% em 

Urgência/Emergência. 

 

Em relação ao perfil da amostra estudada, composta por 12 profissionais com idade 

entre 18 a 60 anos, verificou-se que 41,67% possuem de 31 a 40 anos, 25% de 25 a 30 

anos, 16,67% de 18 a 24 anos e outros 16,67% mais que 41 anos. A formação básica 

dos profissionais é diversificada, sendo que a maioria, 75% dos entrevistados, possui 

ensino superior completo, 41,67% possuem pós-graduação, 16,67% possuem ensino 

superior incompleto e 8,33% possuem ensino médio completo. Quanto ao tempo de 

atuação, verificou-se, por meio do questionário, que cinco profissionais trabalham no 

hospital de 1 a 5 anos, três profissionais entre 6 e 10 anos e 4 profissionais trabalham no 

hospital há mais de 10 anos. 
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Quanto à importância da participação do profissional com formação em administração, 

um dos colaboradores pesquisados apresentou a seguinte opinião: 

 
Em empresas de grande porte é essencial a participação do profissional 
administrador na gestão, visando ao gerenciamento de pessoas e recursos na 
realização de objetivos organizacionais, buscando a eficiência e a eficácia nos 
negócios. 

 

Quanto às respostas dos demais, todos os pesquisados avaliaram a participação do 

administrador hospitalar relevante para a sobrevivência do hospital, uma vez que este 

exige práticas de gerenciamento e ações em que é imprescindível a presença do 

administrador e que, acima de tudo, que ele possa desempenhar um papel de líder e ser 

um agente multiplicador, apto a resolver questões internas e externas da organização. 

Em relação ao uso das ferramentas de gestão, de acordo com os profissionais 

pesquisados, o hospital utiliza ferramentas básicas de qualidade, que permitem ao 

profissional compreender os problemas que ocorrem em seu dia a dia e encontrar 

soluções adequadas para eles. As seguintes ferramentas são utilizadas no hospital, 

conforme os entrevistados: Fluxograma; Ciclo PDCA, Gráfico de Pareto, Diagrama de 

Causa e Efeito, Gestão de Custos, Brainstorming, Planejamento Estratégico e MASP. 

As ferramentas utilizadas são fundamentais, uma vez que a qualidade é hoje o meio 

encontrado pelas empresas para obterem vantagens competitivas e que venham garantir 

a sobrevivência e a imagem da empresa no mercado. Infere-se que, se essas ferramentas 

de gestão de qualidade são bem usadas, são meios pelos quais o hospital pode se 

diferenciar dos demais, e tais ferramentas, quando bem usadas, viabilizam o processo, 

encontrando erros e eliminando-os da melhor maneira possível. 

 

A busca da melhoria do desempenho é uma meta constante da Qualidade Total. Com 

qualidade, os produtos e serviços têm mais valor, a produtividade e a competitividade 

crescem garantindo a sobrevivência da empresa (CALEGARE, 1999). A aplicação do 

ciclo de aperfeiçoamento contínuo por meio do Método PDCA, em uso pelo hospital e 

que envolve Planejar (Plan), Desenvolver (Do), Controlar (Check) e Aprimorar (Act), 

permite que as empresas mantenham a qualidade e a excelência conquistadas mediante 

uma filosofia de gerenciamento eficaz (LONGO; VERGUEIRO, 2003). 
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Os entrevistados também relataram que o hospital faz uso do Brainstorming, uma 

ferramenta para a geração de novas ideias, conceitos e soluções para qualquer assunto, é 

utilizada quando se deseja gerar, em curto prazo, uma grande quantidade de ideias sobre 

um assunto a ser resolvido e possíveis causas de um problema. De acordo com 

Minicucci (2000), o Brainstorming é uma técnica de geração de ideias – explosão de 

ideias. Na língua inglesa, o termo Brain significa cérebro enquanto que storming 

significa tempestade. 

 

Finalmente, foi relatado também o uso do Planejamento Estratégico. O Planejamento 

Estratégico é de suma importância nas organizações, este se tornou o foco de atenção da 

alta administração das empresas, uma vez que ele se volta para as medidas positivas que 

uma empresa poderá tomar para enfrentar ameaças e aproveitar as oportunidades 

encontradas em seu ambiente. 

 

A pesquisa aponta entre os entrevistados que apenas 42% deles têm uma breve noção 

acerca do planejamento administrativo, enquanto que 50% dizem nunca ter participado 

ou até mesmo feito menção à prática e 8% dizem ter participado de uma reunião acerca 

de como seria o planejamento administrativo. 

 

Através da pesquisa, percebeu-se que, parte dos colaboradores desconhece a existência 

de um planejamento formalizado, outros citam que, às vezes, acontecem e os que 

afirmam existir o planejamento a participação deles não é por completa, mas, conforme 

a maioria dos pesquisados não há participação deles no processo decisório e de gestão 

hospitalar. Todos os profissionais pesquisados, relataram a necessidade de ter um 

administrador capaz de assegurar um melhor desempenho nas atividades e eficácia no 

funcionamento do sistema hospitalar. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

Assim, conclui-se que a administração hospitalar da unidade em estudo carece de uma 

participação mais efetiva do profissional formado na área de administração, não pelo 

simples diploma, mas sim por toda a gama de disciplinas e debates que o ambiente 

acadêmico traz para a formação intelectual desse profissional. No presente estudo, 
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pode-se concluir que é pequena a participação do profissional graduado na área de 

administração na linha de frente administrativa do hospital 

 

Conclui-se, quanto ao uso das ferramentas de gestão utilizadas, que a instituição deveria 

utilizar melhor algumas delas, especialmente o Planejamento Estratégico. Como 

ressaltado pelos entrevistados, o “usar pelo usar” acaba caindo em desuso, o que leva à 

compreensão de que é imprescindível o diálogo entre o hospital e o administrador, que 

pode levá-lo a ser uma instituição profissional capacitada, que sintetiza saúde com 

administração e o resultado acaba refletindo na melhoria do seu fim social. 

 

O estudo tem como limitação a pequena amostra utilizada, não probabilística, o que não 

permite estender os resultados a todos os funcionários da instituição. Sugere-se a 

realização de novos estudos no hospital que permitam compreender melhor como se dá 

o uso das ferramentas de gestão, inclusive comparando seu uso entre profissionais 

graduados em administração e aqueles graduados em outras áreas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A complexidade e frequência das modificações no cenário internacional e nacional têm 

levado a um contínuo redesenho de cenários: ampliam-se o número de fusões e 

incorporações, organizações tradicionais quebram, modificam-se as relações de 

trabalho, desenvolvem-se novas tecnologias, acirram-se a competitividade e 

produtividade e novas alternativas de gestão são procuradas e aplicadas (SILVA et al, 

2006). 

 

Neste sentido, a racionalização de serviços é uma maneira de remover fontes de perdas, 

aumentar a produtividade e qualidade, reduzir despesas, diminuir riscos, aumentar 

lucros e harmonizar os interesses de acionistas, fornecedores funcionários e clientes. A 

racionalização de serviços pode reorganizar as atividades específicas de cada setor e de 

cada cargo, bem com determinar as funções de cada membro dos setores, selecionar os 

recursos materiais adequados e introduzir o melhor modo de desenvolver essas 

atividades. 
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Com as organizações hospitalares não é diferente. Segundo Taraboulsi (2004), 

atualmente a procura pela qualidade é o objetivo de todas as empresas, na atividade 

hospitalar várias instituições de saúde investiram na modernização, na pesquisa 

científica e na diversificação de processos de trabalho e serviços, tornando-se hospitais 

de Primeiro Mundo quanto aos aspectos tecnológico e científico: instalações e 

equipamentos avançados, procedimentos clínicos e cirúrgicos revolucionários e médicos 

cada vez mais brilhantes. 

 

Segundo Berwick (1994), a utilização de programas de melhorias em serviços não se faz 

diretamente sobre o ato clínico, mas é fundamental nos processos administrativos da 

organização hospitalar e a gestão profissionalizada, para que se alcance a qualidade 

nestes serviços. Seu foco, portanto, são os setores administrativos, os serviços de apoio 

logístico e todas as outras áreas da organização que garantem o funcionamento dos 

setores operacionais finalísticos, impedindo que desperdicem seu tempo na resolução de 

problemas administrativos, que não é seu foco de trabalho, e se concentrem nas suas 

funções com melhores resultados. 

 

Partindo para o foco gerencial e da eficácia de processos, de acordo com Ribeiro Filho 

(2005), o modelo gerencial hospitalar deve refletir, nos seus vários subsistemas, 

conceitos adequados na mensuração de receitas, despesas e custos, produzindo 

informação valiosa e garantindo a continuidade da organização. Neste contexto, a 

eficácia pode ser entendida com um conjunto de processos executados, de forma 

articulada, que deve refletir em uma medida monetária, contemplando: a satisfação das 

pessoas, a produtividade e a continuidade da organização (RIBEIRO FILHO, 2005). 

Atentas a essas mudanças que favorecem a melhoria nos serviços e no atendimento a 

clientes e aos avanços tecnológicos ocorridos na área administrativa nos últimos anos, 

percebe-se que as instituições hospitalares estão em busca de novas ferramentas 

administrativas que ajudem na obtenção da excelência em seus serviços. Neste contexto, 

este estudo, realizado em 2010, procurou responder ao seguinte questionamento: Qual o 

impacto da implantação de um programa de racionalização de serviços em um hospital 

de Montes Claros? 

 

A implantação do Programa de racionalização iniciou-se no ano de 2008, pela figura do 

Diretor Administrativo do Hospital de Montes Claros que identificou a inexistência de 
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normatização para as atividades administrativas e técnicas em todos os setores da 

instituição. Esse estudo pretendeu, portanto, analisar os impactos deste programa nas 

atividades desenvolvidas em cada setor, a opinião dos servidores envolvidos nos 

processos em relação aos seus desempenhos e as principais mudanças operacionais e 

estratégicas ocorridas no âmbito da organização como um todo desde a implantação do 

Programa de Racionalização. 

 

Para tal, buscou responder aos seguintes objetivos específicos: a) verificar as 

dificuldades na implantação do Programa de Racionalização; b) identificar quais são as 

ferramentas utilizadas no processo de implantação do Programa de Racionalização; c) 

comparar a situação estratégia e operacional da empresa antes e depois da implantação 

do Programa de Racionalização; e d) Identificar os benefícios gerados com a 

implantação do Programa de Racionalização. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa se trata caracteriza como descritiva, configurando-se como um 

levantamento de campo, cuja análise é de natureza quantitativa e amparada pelo método 

de estudo de caso.  

 

A unidade de análise é uma instituição hospitalar de Montes Claros/MG. A entidade 

hospitalar em questão foi criada em 1995. É uma entidade civil, filantrópica e 

beneficente, sem finalidade lucrativa, que, conforme previsto no artigo 3° do seu 

estatuto, tem por finalidade “prestar assistência integral à saúde a quantos procurarem 

seus serviços, sem distinção de qualquer espécie, principalmente na área de Oncologia e 

Nefrologia; cooperar com a educação e a instrução e promover a saúde comunitária e a 

medicina preventiva.”. 

 

A unidade de observação do estudo, por sua vez, são os gerentes da organização. A 

população da pesquisa compõe-se, portanto, pelo grupo dirigente da instituição 

hospitalar, formado por 10 (dez) pessoas envolvidas no processo de implantação do 

programa de racionalização, sendo elas divididas pelos cargos de diretores, gerentes 

administrativos e supervisores de diversos setores. 
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Para a realização deste estudo, como instrumento principal, foi utilizado um 

questionário composto por 12 questões fechadas, elaborado visando atender aos 

objetivos propostos. Os dados quantitativos coletados foram tabulados e analisados a 

partir do programa de estatística social SPSS e os dados qualitativos seguiram 

orientação metodológica de pesquisas qualitativas. As analises fundamentaram a 

exposição de dados em tabelas, quadros e gráficos. A pesquisa apresentou caráter 

anônimo em relação aos participantes e todos assinaram o termo de consentimento livre 

e esclarecido. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética das Faculdades Integradas do 

Norte de Minas - Funorte/Soebras. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da aplicação do questionário, constatou-se que 60% dos gerentes consideraram 

como principais dificuldades percebidas na implantação do programa a resistência à 

mudança e que 40% consideraram o envolvimento e comprometimento da gerência 

como sendo os maiores obstáculos.  

 

Ao questionar os entrevistados, se do início da implantação até os dias atuais, existiu ou 

vem existindo algum reflexo negativo do programa de racionalização dentro da 

instituição, verificou-se que não há envolvimento dos funcionários (60%) e a resistência 

à mudança (40%) representam os maiores problemas. 

 

A mudança organizacional é qualquer transformação de natureza estrutural, institucional 

e humana, que gera impacto na organização, desta forma é comum as pessoas serem 

resistentes, pois é mais fácil ficar em sua área de conforto do que inovar e sair do que 

faz parte da rotina. Herzog salienta que 

 
a mudança no contexto organizacional engloba alterações fundamentais no 
comportamento humano, dos padrões de trabalho e nos valores em resposta a 
modificações ou antecipando alterações estratégicas, de recursos ou de 
tecnologia. [...] O grande desafio não é mudança tecnológica, mas mudar 
pessoas e a cultura organizacional, renovando os valores para ganhar 
vantagem competitiva (HERZOG apud ROSSI, 2000, p. 36). 

 

Para este autor, a resistência às mudanças não é advinda somente por parte das pessoas 

em nível individual, a própria organização também resiste. O envolvimento dos 
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funcionários em todos os níveis e principalmente dos gerentes é de suma importância 

em qualquer atividade dentro de uma organização. São condições vitais para que ocorra 

de fato um gerenciamento de sucesso na implantação de um novo programa ou projeto: 

Liderança com comprometimento, participação dos gerentes e Focalização da emoção, 

do entusiasmo e dos conhecimentos de todos envolvidos no processo (FALCONI, 

2002). 

 

No que se refere aos principais impactos observados e sentidos pelos entrevistados, 

verificou-se que para 50% deles foi a melhora da qualidade dos serviços, 20% deles 

relataram maior produtividade das atividades, outros 20% relataram a eliminação de 

gargalos e 10% informaram que foi a padronização dos processos. Segundo Berwick 

(1994), a utilização de programas de melhorias em serviços não se faz diretamente sobre 

o ato clínico, mas é fundamental nos processos administrativos da organização 

hospitalar e a gestão profissionalizada, para que se alcance a qualidade neles.  

 

Partindo desse pressuposto, a excelência em serviços é uma espécie de reflexo da 

racionalização de todos os processos dentro da organização. A melhora da 

produtividade, que nada mais é do que a execução de uma mesma atividade ou volume 

de produção com uma quantidade reduzida do que se torna necessário, também foi 

notada com a implantação do programa de racionalização. Ainda neste âmbito 

aconteceu a eliminação de gargalos que, segundo Maroueli (2008), são todos os pontos 

dentro de um sistema organizacional que limitam a capacidade final de produção. E por 

capacidade final de produção deve-se entender a quantidade de produtos 

disponibilizados ao consumidor final em um determinado intervalo de tempo. 

 

No que se refere às ferramentas utilizadas no processo de Implantação do programa, 

40% dos gerentes apontaram o Brainstorming como a principal ferramenta utilizada na 

implantação do programa que, por sua vez, segundo Maximiano (2000) é uma técnica 

utilizada para gerar novas ideias através de informações e opiniões para a tomada de 

decisões. As pessoas que participam deste procedimento expõem livremente suas ideias, 

sem qualquer crítica, gerando novas ideias. Isso sugere que a empresa abriu espaço para 

ouvir os seus funcionários quando foi implantar algo novo, consequentemente, 

transmitindo-lhes segurança e tranquilidade para apresentar suas sugestões. 
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Outra ferramenta apontada por 30% dos gerentes na implantação do programa foi o 

diagrama de causa e efeito (ou Espinha de peixe) que é uma representação gráfica que 

permite visualizar facilmente a cadeia de causas e efeitos do problema. O diagrama 

mostra a relação entre as características da qualidade e os fatores e representa a relação 

entre o efeito de todas as possibilidades de causas que contribuem para esse efeito 

(MARQUES, 2009). Foram ainda mencionadas as técnicas de Fluxogramas por 20% 

dos gerentes e o Ciclo PDCA por 10% deles. 

 

Analisando na perspectiva da cultura organizacional, 80% dos entrevistados afirmaram 

que o processo de implantação do programa de racionalização sofreu forte influência da 

cultura existente na empresa. Para Chiavenato (1996), “a cultura organizacional consiste 

em padrões explícitos e implícitos de comportamentos adquiridos e transmitidos ao 

longo do tempo que constituem uma característica própria de cada empresa”. Para esse 

autor, a cultura organizacional pode ser dividida em um nível visível e outro invisível. 

“No nível visível, estão os padrões e estilos de comportamento dos empregados. No 

nível como um iceberg, invisível estão os valores compartilhados e crenças que 

permanecem durante um longo período de tempo. Este nível é mais difícil de mudar.” 

No âmbito operacional, questionou-se aos entrevistados quais seriam os maiores valores 

agregados em suas respectivas unidades de trabalho a partir da implantação do 

programa de racionalização, ou seja, o que mais contribuiu em termos de melhoria nas 

rotinas, na prestação de serviços e na valorização em cada setor da organização. 

 

Como resultado, 40% dos entrevistados perceberam como melhoria uma maior 

agilidade na execução de tarefas, 30% na tomada de decisões, 20% na redução de custos 

e 10% na melhora da comunicação.  Segundo Chiavenato (1999), a tomada de decisão é 

tarefa mais característica do administrador. Porém, os gestores não são os únicos a 

decidir, pois o trabalho do executivo consiste não apenas em tomar decisões próprias, 

mas também em providenciar para que toda a organização que dirige, ou parte dela, 

tome-as também de maneira efetiva. 

 

O questionário também abordou avaliou se a implantação do programa de 

racionalização gerou impactos em nível estratégico tornando-se, assim, um diferencial 

competitivo no mercado de atuação da empresa em questão. Verificou-se que 50% dos 

entrevistados concordam totalmente e os outros 50% concordam em partes, que o 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

473 
 

programa de racionalização representa sim, um diferencial no âmbito estratégico frente 

aos concorrentes. 

 

O nível estratégico neste caso compreende os altos executivos da organização, 

responsáveis pela definição dos objetivos e planos da empresa, e tomada de decisões 

quanto às questões de longo prazo da empresa, como: sua sobrevivência, crescimento e 

eficácia geral (BATEMAN, 1998, p. 30) 

 

De acordo com Porter (1992), a vantagem competitiva deve ser analisada de forma 

desagregada, e não com um enfoque generalizado dentro de uma empresa, pois cada 

atividade contribui para os custos relativos, além de criar oportunidades para a 

diferenciação. Esta diversificação pode ter origem na compra de matéria-prima de alta 

qualidade, num sistema ágil de atendimento a clientes, entre outros aspectos que são 

susceptíveis a mudanças, com o objetivo de agregar valor ao produto final. 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final, este estudo permitiu visualizar que as principais dificuldades enfrentadas e 

reflexos negativos foram a resistência à mudança e o não envolvimento por parte da alta 

gerência na implantação e de alguns demais funcionários no dia a dia de trabalho. 

Constatou-se, ainda, que, dentre as principais ferramentas adotadas na implantação do 

programa, os entrevistados identificaram o Brainstorming, o Diagrama de causa e 

efeito, a técnica de fluxograma e o ciclo PDCA como sendo as mais utilizadas. 

 

Apesar de o programa de racionalização de serviços estar em implantação e em 

constante processo de melhoria contínua, acompanhando as mudanças e se adequando à 

prestação dos serviços no dia a dia da organização, o estudo revelou que já são visíveis 

impactos positivos, destacando como os mais relevantes: uma melhora na qualidade nos 

serviços prestados, um aumento da produtividade no desempenho das atividades e, 

atrelado a isso, uma diminuição de gargalos durante os processos.  

 

Diante do exposto, e apesar de toda resistência e dificuldades enfrentadas, conclui-se 

que a implantação do programa de racionalização de serviços representa uma 

importante ferramenta de qualidade e, em aspectos gerais, trouxe de fato benefícios não 
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somente operacionais, mas, também, em nível estratégico tornando, assim, a empresa 

mais competitiva no seu mercado de atuação. 

 

O estudo teve algumas limitações, como, por exemplo, em relação ao público 

entrevistado, em que apenas os gerentes responderam aos questionários e não os 

funcionários de nível operacional e clientes da organização. No que concerne à análise e 

pesquisa da racionalização de serviços, sugerem-se ainda novos estudos, e é possível 

citar, por exemplo: uma pesquisa que englobe a opinião de clientes e concorrentes, ou 

um levantamento de dados que mensure em termos financeiros os efeitos da 

implantação do programa, ou ainda uma pesquisa que aborde o processo de melhoria 

contínua que este tipo de programa sofre e sua relação com outras ferramentas de 

qualidade de que a organização dispõe.  

 

REFERÊNCIAS 

 

BATEMAN, Thomas S. Administração: constituindo vantagem competitiva. São 
Paulo: Atlas, 1998. 
 
BERWICK, Donald; GODFREY, Blanton e ROESSNER. Jane Melhorando a 
qualidade dos serviços médicos, hospitalares e da saúde. São Paulo: Makron 
Books,1994. 
        
FALCONI, Vicente Campos. Qualidade Total - Padronização de Empresas, Belo 
Horizonte, DG, 2002, 
 
FILHO, José F. Ribeiro. Controladoria Hospitalar. São Paulo: Atlas, 2005. 
 
GRAHAM, Morris, LEBARON, Melvin. The horizontal revolution. San Francisco: 
Jossey-Bass, 1994. 
 
MAROUELI, Carlos Alberto. Gargalos de Produção. Disponível em: 
<http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/gargalos-de-producao/21678>. 
Acesso em: 20 de novembro de 2010. 
 
MARQUES, Jose Carlos, Ferramentas de qualidade. Disponível em: 
<http://www.uff.br/sta/textos/nf041> Acesso em 20 de novembro de 2010. 
 
MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Introdução à administração. 5 ed. São Paulo. 
Atlas, 
2000.p.173-203. 
 
MIRANDA, Geraldo Inácio Mac Dowell dos Passos. Organização e Métodos. 6 ed. 
São Paulo: Atlas, 1985. 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

475 
 

 
ROSSI, Luiz Carlos. Mudança organizacional e competitividade: um estudo de caso 
em empresa de telecomunicações. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul. 2000 
 
RIBEIRO FILHO, J. F. Controladoria hospitalar. São Paulo: Atlas, 2005. 
 
SILVA, Orlando Roque; SACRAMENTO, Francisco José Souza; MEIRELES, Manuel. 
A engenharia de produção nas instituições hospitalares: elementos para a 
identificação de fontes de desperdícios. XXVI ENEGEP, Fortaleza/CE, Brasil, 2006. 
 
TARABOULSI, Fadi Antoine. Administração de hotelaria hospitalar. 2ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2004. 
 
ZAMBERLAN, Carlos Otávio; JACQUES, Luciana Borges;  SONAGLIO, Claudia 
Maria; MINELLO, Ítalo Fernando; SILVA, Angelita Freitas da. Gerenciamento de 
processos: o caso da lj central de cosméticos ltda. XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 
2006. 
  



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

476 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o principal executor e mantenedor das ações públicas de saúde é o Sistema 

Único de Saúde (SUS), cujas bases conceituais e operacionais foram lançadas nos arts. 

196 a 200, respectivamente, da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988(CRFB/88). Nestes artigos, a saúde é estabelecida como direito do cidadão e 

obrigação do Estado (art. 196), as ações de saúde pública tem seu direcionamento 

vinculado ao Estado e sua execução compartilhada entre os entes federativos e a 

iniciativa privada (arts. 197 e 199), a estrutura regionalizada, descentralizada e 

hierarquizada do SUS é estabelecida no art. 198, ao passo que no art. 200, são 

estabelecidas as competências mínimas do SUS.  

 

A fim de garantir a operacionalização dos preceitos constitucionais, o SUS fundamenta-

se em um conjunto estruturado de marcos regulatórios, dentre os quais podem ser 

destacados: a) a) a Lei n. 8.080 que dispõe sobre as condições de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o fundamento dos serviços funcionais básicos; b) 

a Lei n. 8.142 que trata da comunidade na gestão do SUS, bem como das transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde; c) a Lei Complementar 

n. 141 que regulamenta o § 3° do art. 198 da Constituição Federal para dispor os valores 

mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados e Municípios em ações e 

serviços públicos de saúde, dentre outras providências; d) o Decreto n. 7.508 que 

regulamenta a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização 

do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 

articulação interfederativa e dá outras providências; e) a Portaria n. 2.203 a qual 

aprovou a Norma Operacional Básica NOB/SUS 01/96 alterando o Sistema Único de 
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Saúde em suas bases operacionais de funcionamento, estabelecendo-lhe a finalidade, os 

campos da atuação à saúde, a formatação dos sistemas municipais de saúde, suas 

interações, o papel dos gestores e o modelo assistencial a ser utilizado, bem como 

apresentava orientações para o financiamento e custeio e, ainda, instrumentos de 

planejamento, controle, avaliação e auditoria; f) a Portaria n. 373 que aprovou a Norma 

Operacional de Assistência à Saúde 01/02, estabelecendo as normas para a 

regionalização do SUS, a política de alta complexidade, a política e os processos para 

fortalecimento da gestão no âmbito do SUS, os mecanismos de controle e apresentando 

disposições gerais e transitórias para melhoria dos processos de gestão e execução de 

ações na atenção primária/básica; g) a Portaria n. 2.048 a qual aprovou o Regulamento 

Geral do Sistema Único de Saúde (SUS); e h) a Resolução n. 399 cuja finalidade foi 

divulgar o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova diretrizes 

operacionais para o referido pacto. Estabelece vários compromissos e metas focando os 

pactos pela saúde, pela vida, em defesa e pela gestão do SUS. 

 

Nestes termos, o objetivo principal deste trabalho foi descrever os princípios 

doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde, bem como a estrutura de sua 

rede de assistência à saúde a partir de seus principais marcos regulatórios. 

 

2 METODOLOGIA 

 

A pesquisa iniciou-se a partir da pesquisa bibliográfica, que, de acordo com Lakatos e 

Marconi (2005, p. 44), se divide em: “a escolha do tema; elaboração de um plano de 

trabalho; identificação; localização; compilação; análise e interpretação e redação”.  

A revisão da literatura foi realizada para proporcionar a fundamentação teórica 

necessária à pesquisa, tendo sido utilizados livros e artigos científicos relacionados ao 

assunto. 

 

3 RESULTADOS 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) 

 

De acordo com Araújo e Cardoso (2007), o Sistema Único de Saúde baseia-se em 

princípios doutrinários, que orientam a formalização ideológica do mesmo e princípios 
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organizativos que dirimem as dúvidas sobre sua organização estrutural. Os princípios 

doutrinários são a universalidade, a equidade e a integralidade, ao passo que os 

princípios organizativos são a descentralização, a hierarquização e o controle social. 

Para Serrano (2009), a universalidade e a equidade constituem-se como os pontos de 

destaque do SUS.  

 

A universalidade garante o direito de acesso à saúde a todo e qualquer cidadão 

(ARAÚJO; CARDOSO, 2007). Até a promulgação da Constituição de 1988, “o direito 

à saúde era consagrado basicamente como prestação oriunda do Instituto Nacional de 

Assistência Social (INAMPS)” (SERRANO, 2009, p. 70) que integrava o Sistema 

Nacional de Previdência e Assistência Social (SINPAS) o qual atendia apenas 

trabalhadores com vínculo empregatício formalmente estabelecido e profissionais 

autônomos contribuintes do sistema previdenciário. Tal situação alterou-se com o 

disposto no art. 196, da Constituição Federal de 1988. 

 

A equidade que trata das condições redistributivas do sistema, ou seja, orienta a 

empregar os recursos humanos e financeiros na ordem direta das necessidades 

individuais e coletivas (ARAÚJO; CARDOSO, 2007). Para Serrano (2009, p. 75) pode-

se “afirmar que a universalidade e a igualdade são princípios que se complementam, 

forjando, pois a noção de equidade no sistema”.  

 

A integralidade que possibilita ao cidadão exigir como direito básico o atendimento de 

suas necessidades independentemente do nível de complexidade, do custo ou dos 

recursos que vinham a ser demandados para tal satisfação (CARDOSO; ARAÚJO, 

2007), sendo “uma decorrência lógica da agregação do direito à saúde à categoria dos 

direitos fundamentais” (SERRANO, 2009, p. 84), conforme consta no Título II, Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo II, Dos Direitos Sociais, art. 6° pelo qual 

constituem-se direitos sociais “[...] a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados”. A Lei n. 8.080/90, no art. 7°, explica a integralidade 

como o “conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, 

exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema”. 
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De acordo com o art. 198, da Constituição Federal, “as ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede regionalizada e descentralizada e constituem um sistema 

único”. A descentralização, assim, estabelece que todas as esferas de poder (União, 

Estados e Municípios) devem responsabilizar-se, conforme suas condições, e atuar em 

conjunto para garantir o acesso às políticas e ações de saúde de qualidade (ARAÚJO; 

CARDOSO, 2007). São bases do SUS, a descentralização com gestão única em cada 

esfera de poder, priorização das ações preventivas, sem prejuízo das ações assistenciais 

e participação da sociedade (SERRANO, 2009). A coordenação das instâncias federal, 

estadual e municipal é garantida formalmente pela constituição dos Conselhos de 

Saúde, das Câmaras Bi e Tripartites com objetivo de dirigir os investimentos e fiscalizar 

as ações de gestão dos recursos públicos, tecnológicos e humanos presentes no sistema. 

(MARQUES et al., 2006) 

 

O SUS materializa-se junto à população por meio de um modelo assistencial. Para 

Almeida, Castro e Vieira citados por Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 

2008, p. 186), o modelo assistencial está relacionado à “forma de produção e 

distribuição dos bens e serviços de saúde [...] numa dada área e num determinado tempo 

para uma dada população (...)”. No caso do Brasil, continuam os autores, a 

regionalização e a hierarquização dos serviços de atenção à saúde propiciaram o 

estabelecimento de estrutura piramidal “(...) em que a base corresponde aos serviços de 

atenção primária e o topo aos de alta complexidade”.  

 

Conforme Santos (2007), no primeiro nível assistencial encontram-se as Unidades 

Básicas de Saúde, as Unidades de Saúde da Família e as Unidades Mistas, ao passo que 

no nível secundário, de média complexidade, têm-se os hospitais gerais, os pronto-

socorros gerais e os ambulatórios gerais ou com especialidades e, finalmente, no 

terceiro nível terciário ou de alta complexidade encontram-se os ambulatórios, pronto-

socorros e hospitais especializados. A porta de entrada para a rede de assistência deve 

ser a atenção primária a qual não possuindo condições de tratamento ou solução para o 

caso em específico, deve acionar os níveis secundário (para exames mais avançados ou 

diagnósticos com profissionais especialistas) ou terciário para procedimentos mais 

invasivos (como cirurgias) ou requeiram acompanhamento intensivo na forma de 

internações e monitoramento técnico-assistencial mais aprofundado. 
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A gestão do sistema, assim como a responsabilidade pelas ações e serviços de saúde, 

nas diversas esferas governamentais (Município, Estado e União), cabe ao titular da 

respectiva secretaria e ministério. Em nível municipal, o gestor deve “programar, 

executar e avaliar ações de saúde em função da problemática da população. É, em 

última instância, o responsável pelo atendimento ao doente e pela saúde da população”. 

Quanto ao nível estadual, cabe ao gestor coordenar as ações dos municípios, evitando-se 

desperdícios de recursos, otimizando ações e maximizando resultados; adicionalmente, 

“deve planejar e controlar o SUS, executando apenas o que o município não puder ou 

não lhe couber fazer”. Finalmente, o gestor federal deve incumbir-se das ações 

estratégicas, controle da política nacional de saúde, “respondendo por importantes 

funções no planejamento, financiamento, cooperação técnica e controle do SUS”. 

(SILVEIRA, 2006, p. 43) 

 

O controle social pode ser efetivado em diferentes instâncias e por meio de diversas 

organizações e instituições, tanto em termos de ações de planejamento e execução 

quanto de controle e intervenção, os quais são resumidamente apresentados no Quadro 

13. (PAULINO; BEDIN; PAULINO, 2009) 

 

A municipalização da Saúde a partir da década de 1990, movimento no qual Estados e 

Municípios passaram a receber orientação e recursos financeiros para a gestão das ações 

de saúde em sua respectiva esfera, estabeleceu novos centros de poder por meio de 

ações e políticas públicas direcionadas à realidade das comunidades as quais, 

certamente, são diferentes em função de fatores como localização geográfica, cultura, 

condições econômicas e financeiras, predisposição para endemias, surtos e epidemias ou 

quaisquer outros fatores impactantes sobre as condições sanitárias e de saúde. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006) 

 

A partir de meados da década de 2000, com a criação das redes integradas de gestão à 

saúde, os municípios passaram a organizar-se em consórcios de saúde, nos quais os 

municípios-centrais disponibilizam aos municípios-periféricos serviços especializados 

em saúde como exames, procedimentos de alto custo e cirurgias, bem como tratamentos 

de doenças infecto-contagiosas, cânceres, transplantes e serviços de diálise (MENDES, 

2007). A contrapartida financeira ocorre pelos meios legais estabelecidos pelo Sistema 

Único de Saúde. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo principal foi descrever os princípios doutrinários e organizativos do Sistema 

Único de Saúde, bem como a estrutura de sua rede de assistência à saúde a partir dos 

principais marcos regulatórios vigentes.  

 

O estabelecimento do Sistema Único de Saúde no Brasil a partir da CRFB/88 e de seus 

marcos regulatórios constituiu avanço significativo nas ações de planejamento, 

execução, promoção e garantia da saúde coletiva, principalmente, se analisados seus 

princípios doutrinários e organizativos que orientam a estruturação formal, baseada em 

parâmetros jurídicos, legais e administrativo-institucionais, com a devida atribuição das 

responsabilidades de cada ente da União,  mas que também incentiva a descentralização 

estrutural e gerencial, incluindo formalmente a constituição dos Conselhos de Saúde, 

das Câmaras Bi e Tripartites com objetivo de dirigir os investimentos e fiscalizar as 

ações de gestão dos recursos públicos, tecnológicos e humanos presentes no sistema. 

(MARQUES et al., 2009) 

 

De toda forma, é possível perceber, pelo exposto, que o Sistema Único de Saúde 

encontra-se intimamente relacionado tanto conceitual quanto estruturalmente ao sistema 

burocrático que define seu funcionamento, formas de interações entre os entes públicos 

e privados participantes, as transferências de recursos financeiros, mecanismos de 

fiscalização e controle e estratégias de ação para garantia, promoção e execução de 

ações em saúde.  

 

Entretanto, também é possível visualizar a forma hierárquico-descentralizada em que se 

apresenta, tendo-se em vista os diversos níveis institucionais (União, Estados e 

Municípios), com suas respectivas responsabilidades, a organização em regiões macro e 

micro-gerenciais, a formação de consórcios micro-regionais de municípios e o 

estabelecimento de redes de atenção à saúde e, mais importante, o incentivo à criação e 

manutenção dos Conselhos de Saúde, bem como às Câmaras de Gestão e Negociação, 

instâncias para participação popular com membros eleitos em diversos substratos 

sociais como trabalhadores da área da saúde, sociedade civil, prestadores de serviços e 
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gestores dos sistemas de saúde. Ou seja, um sistema que possui por alicerce a 

burocracia que o permite funcionar e garantir o cumprimento de seus preceitos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As organizações estão situadas em um ambiente mutável e competitivo, por isso 

precisam se adaptar constantemente e alocar seus recursos de maneira eficaz. Tais 

recursos: financeiros, tecnológicos, materiais e humanos são essenciais para a execução 

e manutenção das atividades da empresa. Porém, atualmente, a preocupação está 

concentrada na gestão de recursos humanos que merecem medidas e alternativas 

específicas. 

 

Os recursos humanos tornaram-se elementos primordiais para o alcance de resultados, 

uma vez que possuem conhecimentos, competências e habilidades necessárias para a 

realização de tarefas mais eficientes. Os gestores atraem esses profissionais por meio 

dos seus sistemas de remuneração, todavia, estes muitas vezes não são suficientes para 

suprir suas necessidades, retê-los e motivá-los. Ressalta-se que nem sempre aumentar o 

salário é a solução mais adequada e rentável. 

 

Como estratégia para solucionar esse problema, os gestores optam pela remuneração 

variável, que é definida como formas diferentes de recompensar e complementar o 

salário, oferecendo aos seus talentos vantagens e serviços adicionais, os planos de 

benefícios sociais.  
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Diante desse contexto, o presente artigo se propõe a analisar a política de benefícios da 

agência financeira X no município de Brasília de Minas- MG. A partir do objetivo 

proposto, despertou-se a seguinte inquietação: os benefícios oferecidos pela agência 

financeira X são elementos de atração e retenção de pessoal? 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Remuneração  

 

As pessoas e as organizações mantêm entre si um jogo de troca de interesses, de um 

lado as pessoas com seus objetivos pessoais e do outro a organização com seus próprios 

objetivos. As pessoas oferecem seu tempo, esforço e desempenho e em troca as 

organizações as retribuem com recompensas (CHIAVENATO, 2004). 

 

Para Paschoal (2006, p.17) “a remuneração das empresas pode constituir-se apenas de 

salário fixo ou de salário fixo mais salário variável”.A remuneração total do indivíduo é 

composta por três fatores. O primeiro é o pagamento fixo monetário que o funcionário 

recebe mensalmente ou na forma de salário por hora, também chamado de remuneração 

básica. O segundo é o incentivo monetário pago ao funcionário por alcance de 

resultados que pode ser feito em forma de bônus e/ou participação nos resultados. O 

terceiro são os benefícios que são concedidos pela organização em forma de programas, 

nestes incluem seguro de vida, transporte subsidiado, refeições, entre outros elementos 

que também podem ser chamados de remuneração indireta (CHIAVENATO, 2004). 

 

O estabelecimento de um sistema eficaz de remuneração proporciona como resultado 

uma maior eficiência dos empregados. Este sistema se torna um instrumento 

indispensável para atrair e reter bons profissionais, além de motivá-los a trabalhar em 

equipe (LACOMBE, 2005).  

 

Assim, para a empresa alcançar os resultados que almeja necessita de um eficiente 

sistema de remuneração que contempla além do salário, benefícios que motivam e 

amparam os colaboradores. 
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2.2 Benefícios 

 

Os pacotes de benefícios sociais, componentes do salário indireto, são oferecidos 

conforme a função desempenhada ou escolhidos pelos próprios subordinados (WOOD 

JUNIOR; PICARELLI FILHO, 2011). Segundo Chiavenato (2004, p. 314), os 

benefícios, “[..] são certas regalias e vantagens concedidas pelas organizações, a título 

de pagamento adicional dos salários à totalidade ou a parte de seus funcionários. 

Constituem geralmente um pacote de benefícios e serviços que faz parte integrante da 

remuneração do pessoal”. Em outras palavras, os benefícios são suplementos dos 

salários definidos pela organização (Marras, 2009). Concordante com esse autor, Wood 

Júnior e Picarelli Filho (2011) enfatizam que além de completar a remuneração, eles são 

fatores críticos no momento da análise da proposta de emprego. 

 

Conforme Chiavenato (2004), os benefícios sociais se classificam sob três aspectos: 

quanto à sua exigibilidade legal, quanto à sua natureza e quanto aos seus objetivos. No 

que rege à sua exigibilidade legal, são subdivididos em benefícios legais que são os 

exigidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ou por acordos coletivos, 

como: férias, 13º terceiro, aposentadoria, entre outros; e benefícios espontâneos que 

correspondem aos que não são exigidos por nenhum órgão fiscalizador ou acordo, “são 

aqueles que a empresa oferece aos seus funcionários por vontade própria, [..], como: 

empréstimos subsidiados, seguro de vida,  complementação da aposentadoria” 

(MARRAS, 2009, p. 140). 

  

No tocante à sua natureza, podem ser ordenados em dois tipos, em benefícios 

monetários e não monetários. Os monetários “são os benefícios concedidos em dinheiro, 

geralmente através da folha de pagamento e gerando encargos sociais deles decorrentes” 

(CHIAVENATO, 2004,p. 316) como as férias, o 13º salário e as gratificações. Os não-

monetários, por outro lado, são disponibilizados em forma de prestação de serviço (por 

exemplo, a assistência odontológica), ou em concessões especiais, como os horários 

flexíveis. 

 

Os programas de benefícios das organizações integram um leque de opções que se 

encarregam de suprir determinadas necessidades dos colaboradores e apresentam 

vestígios de medidas motivacionais. 
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2.3 Motivação 

 

De acordo com Chiavenato (2005), para os profissionais apresentarem um bom 

desempenho na organização precisam mais do que aptidões e habilidades, necessitam 

também de motivação para trabalhar. Griffin e Moorhead (2006) contribuem com essa 

análise afirmando que o desempenho é igual à somatória da motivação (querer fazer o 

trabalho), da capacidade (ser capaz de fazê-lo) e do ambiente (dispor dos recursos 

materiais, equipamentos e informações para fazê-lo). 

 

Griffin e Moorhead (2006, p.98) definem motivação como “um conjunto de forças que 

leva as pessoas a se engajar numa atividade em vez de outra” ou de acordo com 

Chiavenato (2005) é o esforço e a perseverança exercidos pela pessoa para fazer ou 

alcançar algo. 

 

É imprescindível, portanto o gestor conhecer as necessidades humanas básicas para 

compreender melhor o comportamento de seus colaboradores e criar alternativas 

motivacionais. Dentre as teorias das necessidades humanas destaca-se aquela 

desenvolvida por Abraham H. Maslow. Para Maslow as necessidades humanas estão 

arranjadas em uma pirâmide de importância e de influencia do comportamento humano.  

Maximiano (2002) assim dispõe as necessidades segundo Maslow: necessidades 

fisiológicas ou básicas (necessidades de alimento, abrigo, repouso, exercício, sexo e 

outras necessidades orgânicas); necessidades de segurança (necessidades de proteção 

contra ameaças, como a perda de emprego e riscos à integridade física e à sobrevivência); 

necessidades sociais (necessidades de amizade, afeto, interação e aceitação dentro do 

grupo e da sociedade); necessidades de estima (necessidade de autoestima e estima por 

parte de outros); necessidades de auto-realização (necessidade de utilizar o potencial de 

aptidões e habilidades, autodesenvolvimento e realização pessoal). 

 

Outra teoria que merece destaque é a teoria dos dois fatores de Frederick Herzberg. Esta 

explica como o ambiente de trabalho e o próprio trabalho interagem para produzir 

motivação. Segundo Herzberg (1989, apud MAXIMIANO, 2002), a motivação resulta 

de fatores que podem ser divididos em duas categorias principais: Fatores motivacionais 

ou intrínsecos: são aqueles relacionados ao próprio trabalho, ou o conteúdo do trabalho 
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em si (natureza das tarefas e sua sintonia com os interesses e qualificação da pessoa). 

Fatores extrínsecos ou higiênicos: são aqueles relacionados com as condições de 

trabalho. Estão localizados no ambiente que rodeia as pessoas e abrange as condições 

dentro das quais elas desempenham seu trabalho. Os fatores higiênicos criam o clima 

psicológico e material saudável e influenciam a satisfação com as condições dentro nas 

quais o trabalho é realizado. 

 

Assim, como cada pessoa possui motivos ou necessidades que condicionam seu 

comportamento, cabe aos gestores traçarem a melhor estratégia para que tenha sucesso 

na motivação de seus colaboradores. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Como procedimento para elaboração deste artigo realizou-se a pesquisa exploratória e 

descritiva proporcionando uma visão geral do assunto abordado. Teve enfoque 

quantitativo que é definida por Marconi e Lakatos (2011);Rudi (2011) como pesquisa 

dedicada a oferecer informações mais objetivas e precisas para o processo de tomada de 

decisão. As pesquisas quantitativas são aquelas em que “os dados e as evidencias 

coletadas podem ser quantificados, mensurados” (MARTINS, 2009, p. 107). 

Caracterizou-se ainda como estudo de caso, que Santos (2000, p 56) define como: 

“selecionar um objeto de pesquisa restrito, com o objetivo de aprofundar-lhe os aspectos 

característicos, cujo objeto pode ser qualquer fato/fenômeno”.  

 

O estudo teve como embasamento teórico a pesquisa bibliográfica a partir de leituras de 

livros, dissertações, teses, artigos científicos e de documentos referentes à política de 

benefícios disponibilizados no site da instituição em estudo. 

 

Com o propósito de preservação de sua imagem, a instituição financeira em estudo não 

autorizou a divulgação do seu nome no artigo. Por isso, a sua denominação no decorrer 

do trabalho foi instituição financeira X. A organização estudada é uma empresa pública 

de capital misto que atua no território brasileiro, contando com um total de 120 mil 

funcionários e mais de 5 mil agências. A unidade de estudo é uma instituição financeira 

X instalada em Brasília de Minas – MG em 09 de julho de 1976. Atualmente possui 
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uma carteira de clientes em torno de 15,5 mil, e opera com um quadro de 20 

funcionários. 

 

A pesquisa apresentou como unidade de análise a agência financeira X e como unidade 

de observação os colaboradores. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados o 

questionário auto-respondido, com formulário estruturado, definido como “um 

instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que 

devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador” (MARCONI; 

LAKATOS, 2011, p. 74). Para sua estruturação, utilizou-se a Escala de Likert, que 

recolhe grandes números de enunciados que manifestam opinião sobre determinado 

problema. A concordância ou discordância sobre os enunciados refere-se à seguinte 

graduação: (1) discordo totalmente, (2) discordo, (3) nem discordo nem concordo, (4) 

concordo e (5) concordo totalmente (GIL, 2011). 

 

Vale ressaltar que, fez-se necessário aplicar o pré-teste entre os dias 14/04/2014 a 

16/04/2014, com 4 (quatro) pessoas, sendo uma por setor, ou seja, do universo total de 

20 (vinte) colaboradores, o pré-teste foi aplicado apenas para 20%. A escolha dos 

entrevistados foi feita de forma aleatória. Durante a aplicação do pré-teste surgiram 

dúvidas quanto à escala de avaliação e assim foi preciso adequá-la a escala de Likert.  

Do universo pesquisado, totalizando 20 pessoas, 16 responderam o questionário no 

período de 22 a 25 de abril de 2014. A ausência de 4 colaboradores se justifica por 

motivos de afastamento temporário da agência. 

 

A tabulação dos dados foi realizada com auxilio do software Microsoft Office Excel 

2013, no qual se obteve os valores percentuais das respostas. Com isso, tornou-se 

possível analisar a política de benefícios oferecidos pela agência financeira X e verificar 

se estes são fatores de atração e retenção de pessoas na instituição. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Na assertiva “considero que a remuneração é fator decisivo para o ingresso na 

organização”, a maioria dos entrevistados consideram que a remuneração é fator 

decisivo para o ingresso na organização com um percentual de 56,25%, sendo desde 
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6,25% concordam totalmente. Entretanto 25% nem discorda nem concorda e 18,75% 

discorda dessa afirmativa. 

 

Na afirmativa “eu arriscaria minha carreira em outra instituição onde eu recebesse 

salário maior mesmo que não houvesse uma política de benefícios definida”), revela que 

53,34% dos entrevistados discordam em arriscar uma carreira em outra instituição onde 

o salário fosse maior, porém não possuísse uma política de benefícios consolidada. 

Todavia, 20% concordam com essa opção, sendo que 6,67% concordam totalmente e 

26,67% nem discordam e nem concordam. Infere-se que os benefícios são levados em 

consideração quando não são bem definidos.  

 

Referindo-se ao quesito “eu conheço todos os benefícios sociais oferecidos pela 

empresa”, 75% dos colaboradores conhecem os benefícios oferecidos pela empresa, 

sendo que 68,75% concordam e 6, 25% concordam totalmente.  Apenas 12,50% não 

conhecem e/ou não opinaram. 

 

Na premissa “os benefícios concedidos pela empresa atendem às minhas necessidades”, 

a maioria dos entrevistados concordam com esta, atingindo um percentual de 68,75%. 

Todavia, 18,75% afirmaram que os benefícios não atendem às suas necessidades e 

12,50% nem concordam, nem discordam acerca do proposto. 

 

A assertiva “quando optei pelo concurso da instituição financeira X levei em 

consideração a política de benefícios”, comprova a concepção de Júnior e Filho (2011) 

de que os benefícios são fatores críticos no momento da análise da proposta de 

emprego, já que o índice de concordância é de 81,25%, sendo que 68,75% dos 

colaboradores concordam e 12,50% concordam totalmente. Apenas 12,50% dos 

entrevistados discordam e 6,25% deles nem discordam nem concordam que os 

benefícios foram um requisito para a escolha do concurso do banco. 

 

Na afirmativa “os benefícios oferecidos pela empresa motivam a permanecer nela”, o 

índice de concordância alcançou 68,75% sendo 18,75% concordando de modo total, 

afirmando que um dos papeis do benefício é motivar talentos na organização segundo 

Chiavenato. Contudo, um percentual significante de 25% não possui opinião e 6,25% 
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discordam induzindo que apesar do elevado grau de concordância ainda surge 

problemas relativos a essa premissa. 

Na premissa “os benefícios oferecidos me motivam a trabalhar no banco X”, comprova 

que a maioria dos colaboradores sentem-se motivados a trabalhar no banco devido sua 

política de benefícios, já que 62,5% do total concordam com a afirmativa, sendo que 

56,25% concordam e 6,25% concordam totalmente, e 31,25% nem discordam e nem 

concordam e apenas 6,25% discordam. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa elucidou que o estabelecimento de um sistema eficaz de remuneração 

proporciona um instrumento relevante para atrair profissionais para a organização. Ao 

pleitear a um cargo na organização, o candidato leva em consideração a política de 

remuneração existente, ou seja, salário e benefícios, dentre outros aspectos. 

 

A análise dos dados evidenciou que os funcionários da instituição financeira X 

conhecem todos os benefícios sociais oferecidos pela empresa e estes atendem a suas 

necessidades, ou seja, os colaboradores estão satisfeitos com os benefícios 

disponibilizados, o que os motivam a trabalhar na organização.  

 

Os colaboradores foram assertivos na pesquisa ao garantirem que levaram em 

consideração a política de benefícios ao optarem pelo concurso da instituição financeira 

X. Infere-se, portanto, que os benefícios foram importantes para a escolha da 

organização, ou seja, os benefícios oferecidos pela empresa são fatores de atração.  

 

Os colaboradores demonstraram, ainda, que os benefícios são fatores que agregam valor 

à sua remuneração, pois na visão deles a política de benefícios contribui para a sua 

permanência na agência financeira X. A hipótese de que os benefícios são fatores de 

retenção de pessoas na organização é reforçada, à medida que os colaboradores afirmam 

que não sairiam da instituição para outra empresa que não oferecesse uma política de 

benefícios definida, mesmo com um salário maior. 

 

Dessa forma, reafirmando o que a literatura explicita, a política de benefícios da empresa X 

é fator de atração e retenção de pessoas na organização. Diante do resultado exposto, 
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pressupõe-se que a agência financeira X disponibiliza uma política de benefícios eficiente e 

eficaz que supri os anseios dos seus colaboradores, entretanto, ressalva-se a necessidade de 

estudos mais amplos para a aferição de tal hipótese, inclusive considerando outras variáveis 

econômicas e sociais de caráter qualitativas aqui não consideradas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A discussão acerca da responsabilidade social empresarial não é um tema novo, mas 

intensificou-se nas últimas décadas, quando as empresas passaram a colocar em 

prática seus conceitos, parte por exigência legal, outra parte por real interesse na 

sustentabilidade. 

 

A atuação das empresas impacta positivamente ou negativamente a sociedade, a 

economia, a biodiversidade e os recursos naturais e outros aspectos da vida das pessoas. 

Portanto, é justo que se exija delas uma gestão que leve em consideração todo o social 

(clientes, funcionários e fornecedores, além da comunidade, ambiente e sociedade como 

um todo), e não apenas seus lucros. O lucro deve ser uma consequência dessa gestão 

social e ambientalmente responsável. Nesse contexto, ao assumirem uma postura social 

e ambientalmente responsável, as empresas passam a tomar suas decisões respeitando os 

interesses de todos que, de alguma forma, são afetados pelo desenvolvimento de suas 

atividades, é o agir ético. Essa gestão vai além de cumprir as obrigações legais, torna-se 

um diferencial para a conquista de novos consumidores e agrega valor à imagem das 
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empresas perante seus clientes, funcionários, governo, enfim de toda a comunidade da 

qual fazem parte. 

 

Dessa forma, este artigo demonstrou ser importante para que se conhecesse a influência 

da responsabilidade socioambiental das empresas na decisão de compra do consumidor; 

para que os cidadãos conhecessem a influência que seu consumo pode ter nos padrões 

produtivos das empresas. Por outro lado, permitiu também às empresas e aos 

profissionais de administração conhecer as necessidades desse cidadão consciente e as 

novas dinâmicas que afetam a sociedade e o mundo empresarial, uma vez que o poder 

coletivo de decisão de compra é capaz de provocar mudanças nas economias de 

mercado. Portanto, os administradores devem estar preparados para gerirem seus 

negócios, estabelecendo planos estratégicos voltados para a responsabilidade 

socioambiental, uma vez que os recursos naturais são finitos, tornando necessária uma 

mudança da relação homem x natureza. 

 

O Instituto Ethos (2011, s.p.) define responsabilidade social empresarial da seguinte 

forma: 

 
Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela 
relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais 
elas se relacionam e pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis 
com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos 
ambientais e culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e 
promovendo a redução das desigualdades sociais. 

 

Oliveira (2008, p. 72) relembra o pensamento da Comissão Europeia sobre o conceito 

de responsabilidade social, que o aplica às empresas que “integram de forma voluntária 

preocupações sociais e ambientais nas suas operações empresariais e na sua interação 

com as partes interessadas”, contribuindo para o desenvolvimento econômico 

sustentável, que é bom para a empresa e para o desenvolvimento.   

 

O pensamento de que a única responsabilidade social das empresas é “gerar lucros para 

seus acionistas, dentro das regras da sociedade” (OLIVEIRA, 2008, p. 67) é cada vez 

mais criticado na sociedade atual, em relação ao foco que o mesmo trata como sendo 

“gerar lucro”, o direcionamento desse foco “para os acionistas” e quanto ao meio de se 

fazer “dentro das regras da sociedade”. Opostamente a essa ideia, Schommer e Fischer 
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(1999) dizem que a responsabilidade social tornou-se abrangente, envolvendo uma 

dimensão de responsabilidade para com toda a cadeia produtiva da empresa, com seus 

stakeholders: clientes, funcionários e fornecedores, além da comunidade, ambiente e 

sociedade como um todo. Paes (2003, p. 25) apud Rico (2004, p. 74) corrobora com 

esses autores quando diz que: 

 
Diante dessa nova organização empresarial global, as organizações privadas 
possuem uma nova diretriz nos rumos da obtenção do lucro, pois 
simplesmente as vantagens oferecidas em relação a valores (preços) não estão 
sendo suficientes para a obtenção de um mercado consumidor. Cada vez mais 
a qualidade do produto está relacionada à relação da empresa com a 
sociedade e seu comportamento ético e esses fatores determinam o 
comportamento dos consumidores.  

 

Neste contexto, os diversos papéis públicos que as empresas desempenham atualmente 

requerem que, além de gerirem seu negócio, aprendam a lidar com os seus vários 

públicos, os que já possuem e os que estão por vir, que possuem necessidades distintas, 

uma vez que, se tais necessidades não forem identificadas e atendidas, as empresas têm 

sua sobrevivência ameaçada, correndo o risco de deixarem de existir (INSTITUTO 

ETHOS, 2004). 

 

Como analisa Bueno (2007, p. 135), nos dias atuais, o consumidor e demais agentes 

sociais estão vigilantes quanto à conduta das empresas, para que suas atitudes não 

penalizem a comunidade ou alguns setores da sociedade, estando dispostos, se isso 

ocorrer, a exigir que sejam responsabilizadas moral e legalmente. 

 

Richers (1984) caracteriza o comportamento do consumidor pelas atividades mentais e 

emocionais realizadas na seleção, compra e uso de produtos/serviços para a satisfação 

de necessidades e desejos. 

 

Segundo Engel et al. (2000) os fatores que influenciam no processo de decisão de 

compra dividem-se entre as influências ambientais, as diferenças individuais e os fatores 

pessoais. Já Churchill e Peter (2000) dizem que, no processo de compra, o consumidor 

sofre influências sociais e situacionais. Solomon (2002), Schiffman e Kanuk (2000), 

dizem que o indivíduo enquanto consumidor é influenciado por fatores psicológicos, 

pessoais, sociais e culturais. Cobra (1997, p.62) por sua vez afirma que “a noção 
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essencial do comportamento do consumidor diz que ele é influenciado pelas 

perspectivas econômicas”, ou seja, a diferença entre o que entra e o que sai.  

 

Kotler e Keller (2006) afirmam que é preciso monitorar permanentemente o 

comportamento de compra do consumidor, uma vez que o objetivo do marketing tem 

como foco identificar e satisfazer às necessidades e aos desejos dos consumidores 

tornando fundamental conhecer o seu comportamento de compra. Torna-se, portanto, 

primordial que as organizações conheçam os requisitos que os consumidores 

consideram importantes no momento de decidir pela compra. Só assim as empresas 

poderão agregar atributos e benefícios que serão percebidos e valorizados pelos 

consumidores.  

 

 2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo de caso, precedido de pesquisa bibliográfica, sendo 

posteriormente realizada pesquisa exploratória, de abordagem quantitativa, com a 

finalidade de verificar a influência da responsabilidade socioambiental na decisão de 

compra dos consumidores de um supermercado da cidade de Bocaiuva.  

 

A pesquisa quantitativa foi feita através de um questionário contendo perguntas 

fechadas e abertas sobre o tema em questão, aplicado à amostra escolhida de forma 

aleatória, sendo de forma não probabilística, composta por 100 sujeitos de ambos os 

sexos com faixa etária compreendida entre 18 e 80 anos de idade que frequentam o 

supermercado da cidade de Bocaiuva-MG. Para a análise dos dados coletados, tabulação 

de gráficos e tabelas foi utilizado o software Microsoft Excel. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Inicialmente a pergunta relacionada à faixa etária permitiu verificar que a amostra foi 

composta por consumidores que, em sua maioria, têm menos de 40 anos de idade, sendo 

que 31% têm entre 18 e 30 anos, e 23% têm entre 31 e 40 anos. Pode-se também 

constatar que a faixa salarial que alcança a maior parte dos consumidores, totalizando 

51%, é a compreendida entre um e dois salários mínimos. 
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Ao serem questionados, 64% dos consumidores informaram que, ao se decidir pela 

compra de um produto, sempre levam em consideração o fator “Preço” ao adquiri-lo. 

Com referência ao quesito qualidade, 84% dos pesquisados levam em consideração esse 

fator ao se decidir pela compra de um produto. 

 

Questionados sobre o impacto ambiental que o produto propicia, nota-se que, ao se 

decidir pela compra de um produto, 31%, nunca olha o impacto ambiental e social, 

seguidos de perto por 28% que, às vezes, consideram esse aspecto ao se decidir pela 

compra de um produto. Há também 24% que quase nunca consideram o impacto 

ambiental e social ao comprar um produto. 

 

Em se tratando do interesse gerado pelas questões relacionadas ao meio ambiente, 39% 

dos consumidores, às vezes, se interessam ou pelo menos já pesquisaram questões 

relacionadas ao meio ambiente. Em seguida, aparecem 30% que quase sempre se 

interessam por essas questões, e 21% que quase nunca se interessam pelas questões 

relacionadas ao meio ambiente. Há ainda uma minoria, 9% que sempre se interessam 

por tais questões. 

 

Outro ponto observando foi que a maioria dos consumidores disseram estar dispostos a 

pagar um valor maior por um produto que mantivesse a qualidade, mas que fosse menos 

prejudicial ao meio ambiente e à sociedade, totalizando 65%. Destaca-se ainda que 21% 

disseram estar extremamente dispostos a pagar um valor maior por um produto menos 

prejudicial ao meio ambiente e à sociedade; sendo que apenas 14% estariam pouco 

dispostos a fazerem o mesmo. 

 

Dentre os principais motivos que o fazem ou o fariam consumir um produto menos 

prejudicial ao meio ambiente, 36% dos consumidores responderam ser a preocupação 

com a degradação do meio ambiente a principal motivação para o consumo de produtos 

menos prejudiciais; logo em seguida, aparecem 34% que responderam ser o maior 

motivo a preocupação com as gerações futuras; já para 16% é a propaganda na 

televisão, rádio e outros meios de comunicação, e 14% disseram ser a influência de 

algum familiar, amigo ou outra pessoa, o principal motivo para o consumo de produtos 

menos prejudiciais ao meio ambiente. 
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Algumas pessoas responderam ainda que consumiriam um produto menos prejudicial ao 

meio ambiente e à sociedade por causa da “sobrevivência da raça humana” ou, ainda, se 

tivesse um “preço acessível”. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O primeiro aspecto a ser observado é o que se refere ao nível de importância dos fatores 

socioambientais para os clientes, 31%, nunca levam em consideração o impacto ambiental 

e social ao se decidirem pela compra de um produto, tendo ainda 24% que quase nunca 

consideram esse aspecto em seu consumo. Observa-se também que outros aspectos, como 

preço e qualidade, são sempre considerados ao comprar um produto por mais de 60% dos 

clientes, sendo a marca, às vezes, considerada por 50% dos consumidores. Por outro lado, 

73% dos clientes responderam que nunca consumiriam determinado produto de uma 

empresa se ela prejudicasse o meio ambiente para produzi-lo.  

 

Dentre as motivações que impulsionam o consumo sustentável, os consumidores 

mostraram preocupação com a degradação do meio ambiente, 36%, e preocupação com 

as gerações futuras (seus filhos, netos etc.) somando 34%, há ainda 16% que disseram 

ter motivação através de propaganda na televisão, rádio e outros meios de comunicação; 

por outro lado, a maioria das pessoas, totalizando 31%, responderam quase nunca ter 

optado por consumir produtos que, de alguma forma, são melhores para o meio 

ambiente, e 26% responderam nunca ter optado por consumir produtos ecologicamente 

corretos. 

 

Com relação à atitude dos clientes para com uma empresa que prejudica o meio 

ambiente para produzir, estes, em sua maioria, 73% disseram que nunca continuariam a 

consumir produtos de tal empresa; destaca-se ainda 18% que disseram que, quase nunca 

continuariam a consumir e 9% que, às vezes, continuariam comprando o produto dessa 

empresa. 

 

Assim percebe-se que o tema responsabilidade socioambiental ainda não é amplamente 

difundido, sendo necessário certo esforço de conscientização da sociedade acerca da 

importância e dos benefícios de se adotar práticas empresariais social e ambientalmente 

responsáveis, uma vez que, como mostra o estudo, as pessoas desconhecem a sua 
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aplicação mais efetiva no dia a dia, o que lhes permitiria desenvolver uma visão mais 

embasada e crítica e ter uma atuação mais participativa nessas questões. Contudo, 

observou-se grande interesse por esta temática, uma vez que os consumidores disseram 

estar dispostos a consumir produtos que sejam menos prejudiciais ao meio ambiente e à 

sociedade, prestigiando, assim, empresas social e ambientalmente responsáveis, e até a 

pagar um valor maior por isso.  

 

Desse modo, fica evidente aqui que, adotar uma postura social e ambientalmente 

responsável pode representar um diferencial competitivo para essas empresas, uma vez 

que, como mostra a pesquisa, há uma atitude favorável por produtos ecologicamente 

corretos e por empresas que respeitam o meio ambiente e a sociedade em seus padrões 

produtivos. 

 

Portanto, torna-se necessário um equilíbrio entre o desenvolvimento e o meio ambiente, 

para que não só as empresas sobrevivam, mas a vida como um todo neste planeta. 

Assim, as empresas e a sociedade devem buscar a sustentabilidade como única forma de 

continuarem a existir. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A crescente demanda da construção civil, especificamente por ferro e aço, foi fator 

preponderante para que a empresa Aço Brasil S.A (pseudônimo), optasse por apoiar um 

de seus franqueados pela instalação de uma unidade em Montes Claros, pois o mercado 

local oferece condições favoráveis de atuação, bem como ao fortalecimento da marca na 

região, por conseguinte maior participação mercadológica. A unidade franqueada foi 

inaugurada em março de 2011 no principal polo comercial do norte de Minas, com 

intuito de melhor atender à crescente demanda. No cenário norte mineiro, em particular 

na cidade de Montes Claros, franqueadora e franqueado possuem visão empresarial que 

convergem para um objetivo comum: a liderança nos mercados onde atuam. 

 

O estudo de caso que tem como tema a Fidelização de Clientes B2B da empresa Aço 

Brasil S.A surgiu com o objetivo de demonstrar dados relativos à fidelidade dos clientes 

com os quais a empresa mantém uma relação B2B. Por conseguinte, a problematização 

busca uma resposta ao seguinte questionamento: “Os clientes da Aço Brasil S/A - 

unidade Montes Claros – MG são fiéis?”  

 

Visando mais uma vez à efetivação dos estudos relativos ao problema apresentado, foi 

traçado como objetivo geral demonstrar dados relativos à fidelidade dos clientes da 

empresa Aço Brasil S/A - Unidade Montes Claros – MG com os quais mantém uma 

relação B2B (Business to Business). 
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Por sua vez, os objetivos específicos traçados foram os de: Conhecer o perfil dos 

decisores de compras dos clientes; apresentar dados relativos ao relacionamento entre a 

unidade de estudos e seus principais clientes; apresentar dados relativos às ações de 

prospecção, conquista e manutenção de clientes B2B na unidade de estudos; e propor 

melhorias que favoreçam os processos de fidelização dos clientes da empresa estudada.  

Assim, o estudo se justifica através de fundamentos teóricos abordados, pela pesquisa 

realizada, pela exigência do mesmo à obtenção do título de Bacharel em Administração 

pelo acadêmico, bem como por disponibilizar à empresa observada estudos,  até então 

não realizados anteriormente, que envolvem a fidelização de clientes B2B e sua relação 

com o atingimento da visão organização, podendo também ser utilizado como técnica 

de pesquisa em meio acadêmico, apresentando as ferramentas necessárias para 

implementar programas de fidelização de clientes. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2. 1 Marketing de Relacionamento 

 

A afirmativa de Kotler e Armstrong (2003, p.474) de que “O marketing é visto como a 

ciência e arte de descobrir, reter e cultivar clientes lucrativos”, entre vários aspectos 

evidencia, ao mencionarem os termos reter e cultivar, a importância estratégica do 

Marketing de Relacionamento às organizações.  

 

Para Las Casas (2006, p.25), “Marketing de relacionamento ou after-marketing7 são 

todas as atividades de marketing destinadas a manter em cliente em situação de pós-

vendas”. Já Borba (2004) diz que o marketing de relacionamento é uma forma de 

administrar o pós-vendas, com objetivo final de encantamento e fidelização. 

 

Hinz (2013), em seus apontamentos, ratificou a importância do Marketing de 

Relacionamento, contudo acredita que se trata de um sistema a ser desenvolvido em 

conjunto [...] com uma questão cultural e ter uma abordagem que vá além de ofertas, 

promoções e malas diretas em datas especiais, para poder ter sentido.  Para o autor as 

                                                            
7 After-Marketing em tradução literal quer dizer "após o mercado". After-marketing - termo criado por 
Terry G. Vavra, na década de 1990, para designar o período pós-venda, visando à fidelização do 
cliente. Fonte: < http://mktufop.blogspot.com.br/2009/10/aftermarketing.html>, acesso: 31/05/2013. 
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ações do Marketing de Relacionamento precisam fazer parte do DNA, da cultura e da 

estratégia da empresa e não se tornar uma ação pontual e exclusivamente comercial. 

 

2.2 Desenvolvendo Relacionamento Corporativo – B2B 

 

Segundo Samara e Morsch (2005), o marketing B2B compreende todas as organizações 

que compram produtos com o objetivo de usá-los como parte elemento da produção de 

outros produtos, “como suprimentos operacionais (madeiras para fabricação de móveis, 

papel para escritório, tecidos para fabricação de roupas etc.), para venda ou uso geral 

nas operações diárias” Samara e Morsch (2005, p. 180). 

 

Hartline et al (2000, p. 117) relatam que, da mesma maneira que ocorre com o 

marketing de serviços, o marketing business-to-business não é diferente no que se refere 

à unidade estratégica de negócio ou a estratégia de marketing de serviço já tratados, mas 

levantam algumas considerações que devem ser discutidas por estratégias bem 

sucedidas a serem desenvolvidas e implementadas. O gerente de marketing deve 

identificar a necessidade dos consumidores-alvos, analisar a extensão em que está sendo 

atendida com seus produtos e dos seus concorrentes, assim conseguirá determinar quais 

as necessidades e ofertas competitivas poderão mudar no futuro.  

 

2.3 Fidelização dos clientes 

 

Segundo Las Casas (2006, p. 27) o conceito de fidelização surgiu através da [...] 

constatação de um acirramento da concorrência e a necessidade de se manter a clientela 

aos produtos e marca da empresa. O Customer Relationship Management8 desenvolve 

quase todos os aspectos relacionados a este conceito. Trata-se de uma ferramenta 

utilizada no gerenciamento das relações com o cliente e com foco no cliente por meio 

da utilização de processos e tarefas organizadas e integradas.  

 

A adoção do CRM permite a interação entre empresas e seus clientes, são conhecidos os 

hábitos e desenvolvidas ações direcionadas, de maneira a tornar o atendimento o mais 

                                                            
8 Customer Relationship Management ou CRM - termo em inglês que pode ser traduzido para a língua 
portuguesa como Gestão de Relação com o Cliente ou Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente. 
Fonte: <www.administradores.com.br>, acesso: 31/05/2013. 
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personalizado possível, ratificando as prescrições do marketing de relacionamento, 

quando o objetivo é a fidelização do cliente. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de caso, com enfoque qualitativo-quantitativo, caracterizando-se 

pela busca de um estudo de um ou de poucos objetos - sem exaurir o tema - com o 

intuito de explicitar um detalhamento acerca de um assunto estratégico à unidade de 

estudos, a fidelização de clientes. 

 

Está presente nesta produção a utilização da avaliação qualitativa, caracterizada por 

interpretação, descrição e compreensão dos fatos e dados levantados. Ainda, segundo 

mesmos autores, há a possibilidade de compreender e entender as particularidades do 

comportamento dos clientes da empresa observada. O enfoque quantitativo também 

presente neste estudo, permitindo que os mesmos fatos e dados qualitativos fossem 

quantificados e mensurados com a utilização de métodos estatísticos simplificados, e 

permitiu o estabelecimento de relações entre as variáveis. Diehl e Tatim (2004) afirmam 

que a estratégia quantitativa caracteriza-se pelo uso da quantificação tanto na coleta 

quanto no tratamento das informações por meio de técnicas estatísticas.  

 

A técnica de coleta de dados utilizando o questionário foi aplicada no período de 

15/04/2013 a 05/05/2013 para os clientes da empresa Aço Brasil SA. O universo 

observado referia-se a uma carteira de 100 (cem) clientes ativos e de personalidade 

jurídica que realizam compras regulares na unidade de estudos. Considerando os 

critérios observados de tamanho da amostra, a intenção do pesquisador era de que todos 

pudessem participar da pesquisa favorecida pela facilidade de aplicação do questionário. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

No quesito relacionamento entre a unidade de estudos e seus principais clientes, a 

pesquisa apresentou que 82%, dos entrevistados, avaliaram-no como excelente e muito 

bom. Fato ratificado pela avaliação da qualidade do atendimento prestado pelos 

profissionais da empresa Aço Brasil S/A que atingiu 93% de aprovação (excelente e 

muito bom); contudo um contraponto na avaliação deste quesito refere-se ao 
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funcionamento dos canais de comunicação que foi avaliado como regular (43%) e 

precário (3%), significando a ratificação NPS de 64% e necessidade de observação das 

práticas do marketing de relacionamento, no sentido da criação de um bom 

planejamento de marketing direcionando esforços na realização de um atendimento de 

qualidade.  

 

No que se refere à apresentação de dados relativos às ações de prospecção, conquista e 

manutenção de clientes B2B na unidade de estudos, concluiu-se de que os itens que 

representam tais ações são distribuídos de maneira irregular, que não há um padrão de 

execução ou distribuição deles, embora exista um documento de controle, que não foi 

conhecido ou apresentado ao entrevistador.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos concluir que abordagem do tema foi pertinente, embora seja notória e de pleno 

conhecimento dos profissionais de marketing a regra geral de que clientes não são fiéis 

o tempo todo, mesmo valorizando o atendimento, a qualidade dos produtos, e que 

tenham suas exigências satisfeitas por uma organização e com a mesma tenham 

estabelecido um bom relacionamento.  

 

Sobre o tipo de produto e o mercado de commodities onde a empresa Aço Brasil S/A 

atua, aproximadamente 96% dos clientes não hesitariam em mudar de fornecedor, 

quando se referem ao item preço.  Em resumo, no mercado de commodities, a empresa 

precisa praticar preços iguais ou menores que seus principais concorrentes e ainda 

investir no marketing de relacionamento para se manter efetiva e perene. 

 

Portanto, a partir deste trabalho e como último objetivo específico proposto, foi 

sugerido à empresa Aço Brasil S/A – Unidade Montes Claros – MG, o desenvolvimento 

de treinamentos de vendas direcionados à prospecção, manutenção e pós-vendas para 

clientes B2B; aperfeiçoamento das ferramentas de marketing de relacionamento; o 

aperfeiçoamento e/ou a criação de estratégias para reter os clientes existentes; a 

observação de sua política de preços em relação aos praticados no mercado; uma gestão 

efetiva dos elementos de prospecção, manutenção e pós-vendas; e um estudo mais 

aprofundado sobre a fidelização/satisfação dos clientes com a metodologia NPS.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema abordado no presente trabalho possui grande importância, pois trata do fator de 

maior relevância dentro de qualquer organização – o fator humano. São as pessoas, 

responsáveis pelo desenvolvimento das atividades, que fazem com que a empresa se 

desenvolva e alcance o objetivo esperado. 

 

Chiavenato (2004) afirma que, durante muito tempo, acreditou-se que o capital 

financeiro fosse o responsável pelo desenvolvimento das organizações. Hoje é possível 

visualizar que são os colaboradores que realmente movem o empreendimento e, 

percebendo isso, os gestores começaram uma busca incessante por talentos, deparando 

assim com um dos maiores problemas, a dificuldade em atraí-los e principalmente 

mantê-los na organização. 

 

Stewart 1998 (citado por Almeida 2004) afirma que o verdadeiro capital humano são os 

colaboradores que se diferenciam e que desenvolvem atividades que agregam valor para 

a organização. Como existe essa carência de pessoas que atendam aos perfis exigidos 

pelas empresas de TI, a disputa por pessoas talentosas tem sido maior e requerida novas 

estratégias de atração, seleção e retenção. Assim, nota-se a relevância do tema proposto 

e dos objetivos estabelecidos. 
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Atualmente, a captação de profissionais talentosos tem sido prioridade nas organizações 

a fim de obterem vantagem competitiva. E ainda mais importante que a captação, tem 

sido a retenção desses talentos. Almeida (2004) define talento como um construto que 

depende de diversos fatores presentes no indivíduo, na cultura da organização e em 

práticas de gestão que valorizem o capital humano. Sendo assim, não basta atrair 

pessoas excepcionais para que elas deem retorno para a organização, são necessárias 

práticas adequadas do setor responsável pela Gestão de Pessoas. 

 

Ainda nesse contexto, Ulrich (2000) alerta que bens, como tecnologia, distribuição, 

produção e características de produtos podem ser facilmente copiados, o que realmente 

manterá uma organização com vantagem competitiva no mercado são os talentos que 

ela conseguir manter fiéis. 

 

A Gestão de Pessoas é norteada por várias atividades – recrutamento, desenvolvimento 

de pessoal, remuneração e benefícios, plano de carreira, avaliação de desempenho - 

várias decisões que precisam estar integradas e consistentes entre si. “Nenhum 

programa pode existir isoladamente. Quando integrados, os programas de Gestão de 

Pessoas têm muito mais possibilidades de atingir os objetivos de toda a organização”. 

(MILKOVICH e BOUDREAU, 2010, p. 20).  

 

O objetivo deste trabalho é analisar as principais dificuldades enfrentadas pela empresa 

“x” da área de tecnologia na captação e manutenção de seus colaboradores. Como 

objetivos específicos, buscou-se identificar quais ações são adotadas pela empresa para 

atrair e manter os colaboradores; identificar se as políticas da gerência favorecem esse 

processo, além de identificar a influência do clima organizacional na permanência 

desses colaboradores.  

 

2 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

A pesquisa é um conjunto de procedimentos que objetiva produzir um novo 

conhecimento, tendo como objetivo proporcionar respostas aos problemas. “A pesquisa 

científica é necessária quando se tem um desafio a responder, uma inquietação ou 

problema de pesquisa, que suscita respostas”. (DUARTE; FURTADO, 2002, p. 18) 
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O presente trabalho se configurou como um estudo de caso, que consiste no “estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento” Gil (2002, p. 54). Este estudo foi aplicado na empresa 

denominada, aqui, como “x”, a fim de resguardar sua identidade. A empresa atua no 

segmento de tecnologia da informação, desenvolvendo sistemas de automação 

comercial.  

 

A unidade de observação pesquisada foi composta por 17 pessoas, número total de 

colaboradores de todos os setores, além do gestor da empresa em questão. O 

questionário foi entregue a todos os colaboradores, no entanto, obteve-se a resposta de 

apenas 15, sendo que um dos colaboradores estava afastado da empresa para tratamento 

de saúde. GIL (2002) afirma que convém que sejam pesquisados todos os elementos, 

quando o universo de investigação é geograficamente concentrado e pouco numeroso. 

A pesquisa se deu nos moldes de uma pesquisa bibliográfica, que Duarte e Furtado 

(2002) definem como “estudo sistematizado desenvolvido a partir do material já 

elaborado, constituído principalmente de artigos científicos, materiais impressos, teses, 

monografias e outros (...)”; e pesquisa descritiva. Para Gil (2002), as pesquisas 

descritivas possuem como objetivo a descrição das características de uma população, 

fenômeno ou de uma experiência. 

 

Foi utilizada a pesquisa de campo que, de acordo com Marconi & Lakatos (1996), é 

uma fase realizada após o estudo bibliográfico, para que o pesquisador tenha um bom 

conhecimento sobre o assunto, pois é nessa etapa que ele vai definir os objetivos da 

pesquisa, as hipóteses, definir qual é o meio de coleta de dados, tamanho da amostra e 

como os dados serão tabulados e analisados. Foram adotadas as técnicas de entrevista ao 

gestor da organização e aplicação de questionários aos demais colaboradores, a fim de 

coletar dados úteis e fidedignos para a resolução do problema. 

 

Já o questionário, segundo Cervo (2007), possibilita medir com mais exatidão o que se 

deseja, sendo necessário estabelecer, com critérios, as questões mais importantes de 

acordo com os objetivos da pesquisa. As perguntas devem levar facilmente às respostas. 

O questionário aplicado foi estruturado com 16 questões fechadas, com o intuito de 

identificar opiniões dos colaboradores. 
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Para a análise e a tabulação dos dados obtidos no questionário, foram utilizadas as 

ferramentas do Microsoft Excel.  

 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Partindo da entrevista realizada com o gestor da empresa, consegue-se entender alguns 

pontos relatados por ele. Inicialmente, foi questionada quais são as políticas de 

Recursos Humanos adotadas na empresa; constatou-se que ainda não há políticas 

estabelecidas, mas algumas estão em estudo, como a remuneração por desempenho. 

 

Um segundo tópico abordado refere-se ao perfil dos profissionais que trabalham no 

setor de desenvolvimento e suporte de software. Foi questionado ao gestor qual seria o 

perfil desejado para esses profissionais. Este afirma, com clareza, a importância de 

profissionais já qualificados e treinados na área de tecnologia, alegando o treinamento 

pós-contratação como desvantajoso para a empresa; destacando como diferencial o 

profissional que gosta da área de tecnologia e que se atualiza constantemente. 

 

60% dos funcionários estão totalmente satisfeitos com a função e 40% concordam 

parcialmente com a satisfação, não havendo margem de discordância em relação à 

questão abordada. Quando é tratada a questão, sobre a vontade de o funcionário mudar 

de departamento, percebe-se que 33% concordam parcialmente com a vontade de 

mudança, 27% discordam totalmente, 20% concordam totalmente, 13% discordam 

parcialmente, e 7% nem concordam nem discorda. Com esse dado, é possível inferir que 

há uma distribuição de opiniões a respeito da mudança de departamento, uma vez que 

não foi observado em qual o departamento este ocorre com mais intensidade. A título de 

organização, percebe-se uma dissonância na adequação dos funcionários aos respectivos 

departamentos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Tentando identificar quais as ações adotadas pela empresa para atrair e manter seus 

funcionários, conclui-se que o gestor compreende o papel da Gestão de Pessoas como 

essencial, no entanto, a empresa ainda está em um processo de sua implantação. 

Portanto, ela não detém todos os aparatos e conhecimentos pertinentes à área, seja de 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

512 
 

processos elaborados para recrutamento e a seleção, seja para o desenvolvimento e 

treinamento dos profissionais ou apenas um plano de cargos e salários. 

 

Mas a empresa possui a compreensão da importância da pessoa no trabalho, além de 

fornecer prêmios de desempenho e um ambiente físico agradável, evidenciando a 

questão salarial como um dos diferenciais da empresa na manutenção dos seus 

funcionários. Tais afirmações são corroboradas pelos profissionais, uma vez que, diante 

das questões apresentadas, estes demonstraram opiniões positivas, seja na 

disponibilidade de recursos, seja na satisfação com o trabalho e seu ambiente. Há 

apenas uma diferença de opiniões, quando é perguntado sobre a adequação da 

remuneração através de um plano de cargos e salários, evidentemente pela inexistência 

deste na empresa. 

 

Outro questionamento que gerou dúvida alude aos treinamentos dados pela empresa, em 

que os respondentes apresentaram maior desconexão de respostas. Esse fato pode ser 

explicado, uma vez que o gestor classifica em sua entrevista o treinamento pós-

contratação como desvantajoso, preferindo a contratação de pessoal já qualificado na 

área. Essa postura pode ser prejudicial, caso o gestor se abstenha de treinamentos para a 

reciclagem de conhecimento dos profissionais contratados. 

 

Além disso, foi possível notar que o tipo de feedback adotado pela empresa, para uma 

parte dos profissionais, não está adequado às suas necessidades, portanto, esse processo 

deve ser revisto, no intuito de melhorias na manutenção dos funcionários. 

 

Em uma análise geral, conclui-se que o fator que vem contribuindo na dificuldade da 

empresa em atrair e manter seus funcionários é, de forma abrangente, a falta de um setor 

de gestão de pessoas mais consolidado que permita a realização de treinamentos e 

desenvolvimento do pessoal envolvido e que desenvolva as ferramentas essenciais de 

recursos humanos para qualquer empresa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gestão de pessoas aborda, dentre outras, a questão da satisfação dos indivíduos no 

contexto organizacional, que proporciona o conhecimento dos fatores que mais 

influenciam na satisfação dos colaboradores. A partir do diagnóstico obtido, tem-se a 

capacidade de fazer os ajustes dos pontos críticos, com o objetivo de otimizar os 

resultados organizacionais. A ferramenta de gestão utilizada para tal diagnóstico é a 

pequisa de clima orgnizacional. 

 

Ao abordar o tema clima organizacional, lida-se com pessoas e suas motivações, o que 

não é algo simples e objetivo, pois se trata aqui do fator subjetividade dentro das 

organizações, configurando o cerne do clima local. 

 

A subjetividade é um fator determinante em todos os relacionamentos, sejam pessoais 

ou profissionais. O indivíduo, no âmbito organizacional, é um colaborador que busca 

conciliar os seus objetivos com os da organização. Assim sendo, o colaborador busca 

satisfazer-se no ambiente de trabalho, ansiando boas condições de trabalho, 

remuneração adequada, benefícios, relacionamento com os colegas, dentre outros 
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aspectos. O grau de correspondência desses anseios será a percepção de clima para os 

indivíduos da organização, sendo este o escopo do presente trabalho. 

 

Para tanto, foi proposto o tema que objetivou analisar o clima organizacional do Centro 

Administrativo de uma Cooperativa de Crédito da cidade de Montes Claros, cujo 

problema é responder quais são os fatores que mais influenciam na satisfação dos 

colaboradores dessa organização. Foram propostos os seguintes objetivos específicos: 

analisar o nível de satisfação dos colaboradores dentro da empresa; conceituar clima e 

pesquisa de clima organizacional; identificar aspectos favoráveis e desfavoráveis da 

empresa; e apresentar sugestões de melhorias no clima organizacional local. 

 

O sistema cooperativista tem sua origem na Revolução Industrial (século 18), em 

Rochdale / Inglaterra, criada devido às grandes dificuldades socioeconômicas da 

população local. É fundamentado na reunião de pessoas (e não no capital), visa às 

necessidades do grupo (e não do lucro), buscando prosperidade conjunta (e não 

individual). Essas diferenças fazem do cooperativismo a alternativa socioeconômica que 

leva ao sucesso com equilíbrio e justiça entre os participantes (OCB). 

 

A Lei 5.764, de 16/12/1971, define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o 

regime jurídico das sociedades cooperativas, descrevendo-as da seguinte forma: 

“Cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de 

natureza civil não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados”. 

O cooperativismo de crédito no Brasil teve sua origem com a experiência do padre 

jesuita suíço Theodor Amstadt, que criou as caixas de crédito rurais, sendo que a 

primeira foi criada no ano de 1902, em Nova Petrópolis/RS. 

 

A cultura de uma organização dirige toda a atividade humana, sendo um misto dos 

traços culturais de cada indivíduo e dos profissionais das diversas áreas, aliados à 

ideologia da organização. Segundo Srour (1998), a cultura organizacional envolve 

padrões que permitem que os agentes sociais adaptem-se à natureza e à sociedade, 

facultando-lhes o controle do meio ambiente.Uma vez feitas tais considerações sobre a 

cultura organizacional, faz-se necessário compreender a sua relação com o clima 

organizacional e consequentes influências. 
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Srour (1998) diferencia cultura de clima organizacional, dizendo que este não absorve 

os costumes da instituição (modos de agir e pensar), mas sim captura uma espécie de 

temperatura social prevalecente na organização 

 

O conceito de clima organizacional passou a ter maior destaque a partir da década de 

70, despertando maior interesse nos administradores brasileiros. Tal fato vem 

confirmando a existência de uma relação entre este clima, o ambiente de trabalho, a 

capacidade inovadora, produtividade, implicando também num impacto sobre a 

lucratividade. 

 

Luz (2003) ainda cita outras expressões utilizadas para caracterizar o clima, das quais 

podem-se citar: clima de harmonia, clima de confiança, clima realizador, clima 

construtivo, clima tenso, clima sadio etc. 

 

A pesquisa de clima organizacional (PCO) é uma ferramenta que permite avaliar a 

qualidade do ambiente interno, tendo estreita relação com o fator satisfacional dos 

indivíduos na organização. Luz (2003, p. 30) define a PCO como “uma estratégia para 

identificar oportunidades de melhorias contínuas no ambiente de trabalho”, tendo os 

funcionários como principais colaboradores neste processo de melhoria, ao manifestar 

suas opiniões e sentimentos quanto à organização. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Foram coletadas informações através da pesquisa de campo, com aplicação de 

questionários aos colaboradores, sendo 44 questões objetivas que versaram sobre as 

variáveis: remuneração, desenvolvimento profissional, condições físicas do trabalho, 

trabalho em equipe, comunicação, o trabalho em si, imagem da empresa, trabalho 

desafiador e lazer. 

 

As questões utilizaram alternativas baseadas na escala de Likert, que, segundo Malhotra 

(2006), é uma escala itemizada que mensura a partir de cinco categorias de respostas, 

que vão de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”. Para tanto, os respondentes 

devem indicar em que grau concordam ou discordam com as afirmativas apresentadas. 
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O público para o estudo foi composto pelos colaboradores do Centro Administrativo da 

Cooperativa de Crédito de Montes Claros, que são 77.  Deste total, 10 não puderam 

participar da pesquisa, uma vez que se encontravam em férias. Foram devolvidos 67 

questionários devidamente respondidos. 

 

De posse dos dados coletados, foi realizada a tabulação através do software Microsoft 

Excel ®. 

 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Ao tratar do perfil dos colaboradores, obteve-se as seguintes características: a maioria 

dos respondentes é do sexo masculino (58%), com mais de 30 anos de idade (42%), 

ensino superior incompleto (36%), solteiros (64%) e com mais de 5 anos na empresa 

(39%). 

 

Na análise referente à remuneração, observou-se que a maioria dos respondentes 

concordou parcialmente com as afirmativas, com uma variação de 34% a 56%. Por 

outro lado, houve também (de forma geral) um relevante índice de discordância, total ou 

parcial, na ordem de 14% a 46%. Vale ainda ressaltar que ao tratar da coerência do 

salário com as atribuições assumidas, prática de horas extras e remuneração destas, 

houve um considerável percentual de respondentes que não quiseram expor sua opinião 

(indiferente). 

 

Quanto à satisfação com a remuneração, há uma concordância, total ou parcial, de 73% 

dos respondentes. No que diz respeito à compatibilidade da remuneração quanto ao 

mercado de trabalho, percebeu-se a concordância total ou parcial de 60% dos 

respondentes.  

 

Com relação ao desenvolvimento profissional, notou-se que houve uma concordância 

total de 69% dos respondentes quanto à disponibilidade das aptidões e talentos dos 

colaboradores para servir à empresa. Quanto à oportunidade de carreira, notou-se que 

19% concordaram totalmente com a questão e 48% de forma parcial. No tocante à 

realização profissional na empresa, obteve-se uma concordância (total ou parcial) de 

67% dos respondentes. E, 79% dos respondentes concordaram (total ou parcialmente) 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

518 
 

que os treinamentos/orientações oferecidos aos colaboradores, são suficientes para o 

desempenho das funções. 

 

Com relação à adequação da estrutura física dos setores ao desempenho das funções 

realizadas na empresa, obteve-se a concordância de 68% dos respondentes, sendo que 

destes 34% concordaram totalmente. Por outro lado, observou-se a discordância por 

parte de 32% dos respondentes.  

 

Quanto ao trabalho em equipe, observou-se que é um aspecto positivo, haja vista a 

grande concordância (total ou parcial) representando a opinião de 94% dos 

respondentes.  

 

No que se tratou da comunicação, a satisfação dos colaboradores permeou 46% de 

concordância.  

 

A variável imagem da empresa foi mensurada a partir de questões, como orgulho de 

trabalhar na empresa, se indicaria a empresa para parentes ou amigos trabalharem e se a 

empresa é uma das melhores de Montes Claros para se trabalhar. No tocante ao orgulho 

de se trabalhar na empresa, a grande maioria dos respondentes concordou totalmente 

com a afirmativa e, apenas 1% discordou totalmente.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A remuneração apresentou alto índice de satisfação quanto aos benefícios oferecidos 

pela empresa, em detrimento da incoerência do salário para com as responsabilidades 

assumidas. Para a variável desenvolvimento profissional, merece especial atenção a 

insatisfação percebida quanto à oportunidade de carreira na empresa, uma vez que os 

colaboradores terão contínuo anseio de crescimento. Pode-se buscar a implantação do 

plano de cargos e salários para que os colaboradores vislumbrem maior estabilidade e 

tenham perspectiva de fazer carreira na empresa. 

 

No tocante às condições físicas do trabalho, estas precisam ser mais bem desenvolvidas, 

a fim de proporcionar maior conforto para os colaboradores. O trabalho em equipe pode 

ser considerado um aspecto positivo na empresa, pois percebeu-se a interação entre os 
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colaboradores e acolhimento no momento da integração à empresa, assim como a 

comunicação. 

 

Vale ressaltar que a empresa foi considerada pelos respondentes como uma das 

melhores de Montes Claros para se trabalhar, sendo este um ponto muito favorável para 

sua imagem. Observou-se que o clima local pode ser considerado favorável, dados os 

aspectos que se encontram bem desenvolvidos na organização.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho destina-se a investigar aspectos do comportamento ético no processo de 

troca que ocorre no ponto de venda entre o vendedor e o comprador e que, segundo 

Ferracciu (2002), não há, na essência da vida humana, uma única situação de 

relacionamento que não envolva a necessidade de alguém influenciar alguém, seja 

persuadindo ou motivando em relação a alguma ideia, serviço ou produto. 

 

Lovelock & Wirtz (2006) afirmam que o setor de serviços está passando por uma 

mudança quase revolucionária, que afeta drasticamente o modo como vivemos e 

trabalhamos, o que, para Kotler (1988), é entender a natureza e os determinantes, para a 

empresa assegurar-se de que o desempenho de seu serviço atende ou excede às 

expectativas dos clientes que, por sua vez, contribuem para desenvolver a confiança do 

consumidor. 

 

Sandhusen (1998) diz que um indivíduo responde ao marketing toda vez que compra 

um produto. O fato de esse produto satisfazer sua necessidade, ser promovido de forma 

eficaz e estar disponível em local e hora convenientes demonstram a eficácia no sistema 

de marketing. 
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Para Martinelli & Almeida (1997, p.175): 

 
A ética é uma questão importante nas negociações. Como as negociações 
normalmente é parte de um processo competitivo, no qual as partes estão 
competindo por recursos escassos para conseguirem o melhor acordo 
possível, elas freqüentemente estão dispostas a se mover, de um 
comportamento honesto para um tipo de comportamento que se pode 
considerar desonesto, dependendo, evidentemente, do ponto de vista de quem 
o avalia. 

 

A pesquisa sobre o tema proporcionou conhecimentos sobre a relação da ética e o 

processo de marketing e vendas das empresas e como se dá essa relação, o que permitiu 

aos pesquisadores e comunidade acadêmica contribuições para maiores discussões sobre 

um aspecto polêmico e que influencia a sociedade, os empresários e os consumidores, 

no momento em que se relacionam entre si. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a discussão desta temática, foi realizada uma pesquisa qualitativa, tendo como 

procedimentos técnicos o estudo bibliográfico que definiu o referencial teórico adotado, 

baseado em autores de renome e reconhecidos pela literatura técnico-científica no 

conteúdo abordado. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Marketing 

 

Kotler (1998, p.16) define que o marketing começa com a necessidade e desejos 

humanos, destacando-o como “um processo social e de gestão pelo qual indivíduos e 

grupos obtêm o que necessitam e querem através da criação, oferta e troca de produtos e 

valores com outros”. 

 

Para Kotler & Armstrong (2003, p.3): 

 
... o marketing não deve ser entendido no velho sentido de efetuar uma 
venda, mas no de satisfazer a necessidade dos clientes. Ele é a lição de casa 
que os administradores devem fazer para avaliar as necessidades, quantificar 
a extensão e a intensidade delas e com isso determinar se há uma 
oportunidade lucrativa. 
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3.2 Marketing de Serviços 

 

De acordo com Mckenna (1992), o serviço não é um evento, e sim o processo de criação 

de um ambiente de informação, garantia e conforto ao consumidor, o que vem de 

encontro ao que afirma Berry (1993) apud Hoffman & Bateson (2003, p. 5), que 

“serviços podem ser definidos como ações esforços ou desempenhos”.  

 

Como consumidores, usamos serviços todos os dias e, para Kotler (1998), as 

expectativas dos consumidores são verdadeiros padrões de julgamento da qualidade dos 

serviços e que, para entender a natureza e os determinantes dessas expectativas, é 

essencial para as empresas assegurar-se de que o desempenho de seu serviço atende ou 

excede a essas mesmas espectativas. Sendo assim, a administração eficaz das 

expectativas estabelece o estágio para superá-las, que, por sua vez, contribui para 

desenvolver a confiança do consumidor. 

 

Mckenna (1992, p.17) comenta que: 

 
À medida que produtos e serviços se juntam, é muito importante que os 
comerciantes compreendam nitidamente o que não faz parte do marketing do 
novo híbrido. O componente serviço não é satisfeito consertando-se um 
produto, se este quebrar. Nem tampouco pela discagem direta gratuita, uma 
garantia, ou um formulário de pesquisa junto ao consumidor. Na maioria das 
vezes, o que os consumidores mais desejam de um produto é qualitativo e 
intangível; é o serviço, um aspecto essencial do produto. 

 

3.3 Administração de Vendas 

 

Para Las Casas (2006), é importante associar o conceito de marketing com o conceito de 

vendas. De acordo com o autor, a venda não é uma atividade isolada; ela depende de 

uma estratégia de marketing bem elaborada, que inclui produtos, preços, sistemas de 

distribuição e outras atividades promocionais. 

 

Castro & Neves (2006) destacam que a força de vendas funciona como um elo entre a 

empresa e os clientes, deste modo, o vendedor é a empresa na visão de muitos de seus 

clientes. 
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Conforme Cobra (2007, p.185): 

 
O vendedor hoje deixou de ser um tirador de pedidos e passou a ser um 
agente desencadeador de negócios. E o homem de vendas deve estar 
preparado para fazer marketing, para integrar em suas ações um papel de 
generalista que negocie, venda, faça promoção, preste serviço ao cliente e 
proponha solução a seus problemas. 

 

Percebemos que a imagem do vendedor é, de certa forma, negativa com relação às 

pessoas, pois, conforme Castro & Neves (2006), essa imagem pode ter sido formada a 

partir de vendas porta a porta, quando um vendedor tenta desesperadamente convencer 

um cliente potencial a comprar algo em que ele de fato não está interessado. 

 
Indiferentes ao tipo de vendedor, diversos livros e artigos de vendas, além da 
rotina empresarial, têm mostrado um novo papel do vendedor destacando 
mudanças importantes na sua filosofia de trabalho. Tendências como o 
aumento da educação dos consumidores, das exigências do consumidor sobre 
as empresas e da concorrência em diversos mercados, multiplicidade de 
canais de comunicação e distribuição disponíveis aos consumidores e 
tecnologia de informação, levaram a área de vendas a repensar suas 
atividades e redefinir o seu papel, (CASTRO & NEVES, 2006, p.24). 

 

Cobra (2007, p.23) enfatiza: “Para cada tipo de negócio é preciso desenvolver uma 

equipe de vendas adequada, competente e eficaz, levando em conta a natureza do 

negócio do cliente, bem como as características do produto ou serviço a ser ofertado”.  

 

Castro & Neves (2006, p. 24) afirmam que a orientação para os desejos e necessidade 

do consumidor, o trabalho ético, a necessidade de adaptação das abordagens de venda 

aos diferentes segmentos atendidos e uma boa administração de informações sobre os 

clientes, produtos e a empresa que representa, além de extremo profissionalismo, são 

alguns dos tópicos discutidos sobre a nova postura do profissional de vendas. 

 

3.4 Comportamento Ético 

 

Daft (1991), apud Martinelli & Almeida (1997, p.175), define ética como “um código 

de princípios e valores morais que governam o comportamento de uma pessoa ou grupo, 

com respeito ao que é certo ou errado”. 
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Holbrook (1994), apud Mowen & Minor (2003), conceitua que a “ética é o estudo dos 

julgamentos normativos com relação ao que é moralmente certo e errado, bom e ruim”. 

Esta, para o autor, é imprescindível nas trocas, pois a confiança entre o comprador e o 

vendedor é um elemento extremamente importante, e a conduta ética de ambos, é um 

fator que possui alto poder de influência nessa situação. 

 

Conforme Robbins (2002, p.18), “em um mundo empresarial caracterizado por cortes, 

expectativa de aumento de produtividade dos trabalhadores e brutal competição no 

mercado, não é de todo surpreendente que muitos empregados se sintam pressionados a 

quebrar algumas regras, dar “um jeitinho” ou entregar-se a outras práticas 

questionáveis”. 

 

Os membros das organizações cada vez mais se veem enfrentando dilemas éticos, 

situações nas quais precisam definir a conduta correta e a errada, sendo assim, Robbins 

(2002, p.19) destaca que “o executivo de hoje precisa criar um clima eticamente 

saudável para seus funcionários, no qual estes possam realizar seu trabalho com 

produtividade e confrontando um grau mínimo de ambiguidade em relação ao que são 

comportamentos certos ou errados”. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A partir da análise do referencial teórico apresentado, podemos afirmar que o 

desenvolvimento permitiu aproximar o Marketing de Serviços e Administração de 

Vendas com o Comportamento Ético, realizando, assim, algumas reflexões sobre o 

tema. 

 

Percebemos que vários fatores contribuem para a prática da falta de Comportamento 

Ético, quando se tratam de Vendas, principalmente a de serviço. O cliente fica à mercê 

de empresas e profissionais que, muitas vezes, estão sendo influenciados com comissões 

e bonificações. Ao invés de solucionar o problema do consumidor, se oferece 

determinado tipo de produto ou serviço, de qualidade ou não, em detrimento de outro 

que o cliente realmente precisa, visando apenas a um favorecimento pessoal. 
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As empresas passam por transformações contínuas e para sobreviverem e atenderem 

melhor o seu consumidor é necessário ter uma cultura organizacional ética, que oriente 

suas decisões e permeie as relações entre as pessoas que delas participam e, ao mesmo 

tempo, um comportamento ético que possa ser um referencial para a imagem da 

empresa para com esse consumidor e para com a sociedade onde está inserida. 

 

Para minimizar esse aspecto ético, se faz necessário uma mudança de cultura, não 

somente dos empresários, que bonificam e/ou premiam seus vendedores para venderem 

determinados produtos ou serviços, mas também a conscientização destes, que precisam 

identificar a real necessidade do cliente, para, então, lhe oferecer o produto ou serviço 

que melhor atenda a essa necessidade. 

 

REFERÊNCIAS 

 

CASAS, Alexandre Luiz Las. Administração de vendas. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
COBRA, Marcos. Administração de vendas. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
FERRACCIU, Joao De Simoni Soderini. Promoção De Vendas. 5 Ed. São Paulo: 
Pearson, 2002 
 
HOFFMAN, K. Douglas; BATESON, John E. G. Princípios de marketing de 
serviços: conceitos, estratégias e casos. São Paulo: Thomson, 2003. 
 
KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, 
implementação e controle. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 
 
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 9. ed. São Paulo: 
Prentice Hall, 2003. 
 
LOVELOCK, Cristopher; WIRTZ, Jochen. Marketing de serviços: pessoas, tecnologia 
e resultados. 5. ed. São Paulo: Pearson: 2006. 
 
MARTINELLI, D.P. ALMEIDA, A.P. Negociação: como transformar confronto em 
cooperação. São Paulo: Editora 
Atlas, 1997. 
 
MCKENNA, Regis. Marketing de relacionamento. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
 
MOWEN, John C.; MINOR, Michael S. Comportamento do consumidor. 1. ed. São 
Paulo: Prentice Hall, 2003. 
 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

526 
 

PINHEIRO, Roberto Meireles; CASTRO, Guilherme Caldas e outros. Comportamento 
do consumidor e pesquisa de mercado. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 
 
ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. 9. ed. São Paulo: Prentice 
Hall, 2002. 
 
SANDHUSEN, Richard. Marketing básico. 3Ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 
  



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

527 
 

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO RELACIONAMENTO COM O 

CLIENTE (CRM): UMA DISCUSSÃO SOBRE SUA APLICAÇÃO 

 

ISMAEL MENDES DOS SANTOS JÚNIOR1; HÉLEN DIANE RUAS PARAÍSO2; 

JUSSIMARA AQUINO DE ARAÚJO2; KARLA VELOSO COURA1; LEYLA 

KAROLINE PEREIRA2; PATRÍCIA MARQUES LOBATO2; WALTER BERTO 

DA CRUZ2; 

 
1Professor Das Faculdades Santo Agostinho E Da Unimontes 
2Acadêmica Do 6° Período Do Curso De Administração Da Unimontes 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, graças à forte concorrência entre as empresas - que permitiu grande 

variedade de opções de produtos e serviços aos consumidores - os clientes exigem cada 

vez mais que elas ofereçam qualidade, criatividade, flexibilidade e preços vantajosos. 

Dessa forma, é preciso satisfazer a essas exigências, para conseguir conquistar esses 

clientes e, principalmente, fidelizá-los. 

 

Por isso, são cada vez mais necessárias técnicas e instrumentos que permitam estreitar o 

relacionamento das organizações com seus clientes, para que possam adequar a oferta 

de seus produtos e serviços às necessidades e expectativas de seus consumidores e, 

consequentemente, consigam se manter em um mercado de comportamentos, gostos e 

preferências em constante mudança. 

 

Uma ferramenta que tem-se mostrado uma tendência nas organizações é o Sistema de 

Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente ou Customer Relationship 

Management (CRM), que “é uma estratégia que envolve tecnologia de informação, 

processos de negócios e atitude empresarial que somam forças para gerar diferencial 

competitivo por meio do relacionamento com os clientes” (XAVIER; DORNELAS, 

2006, p. 2). 
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O CRM, portanto, apoia as estratégias a partir da compreensão do comportamento dos 

clientes para propor soluções criativas. Segundo Rainer Jr. e Cegielski (2011, p. 267), o 

CRM 

 
é uma estratégia organizacional voltada para o cliente e controlada por ele. 
Ou seja, as organizações se concentram em satisfazer os clientes avaliando 
suas necessidades de produtos e serviços, e depois oferecendo um serviço de 
alta qualidade, responsivo. CRM não é um processo ou uma tecnologia por si 
só; em vez disso, é um modo de pensar e agir de uma maneira focada no 
cliente. O foco das organizações hoje tem passado de realizar transações de 
negócios para gerenciar relacionamentos com o cliente. 

 

Neste estudo, são apontados conceitos, características, vantagens e desvantagens, 

objetivos e a importância do uso do CRM para as empresas. Nessa perspectiva, 

apresentam também os tipos de CRM e alguns dos principais produtos existentes no 

mercado. 

 

Este trabalho representa uma pesquisa bibliográfica, de base qualitativa que, em termos 

metodológicos, constitui-se de uma revisão de literatura que tem o objetivo de buscar 

informações sobre o Sistema de Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente ou 

Customer Relationship Management (CRM), e justifica-se pela busca de novas 

informações sobre o assunto. 

 

2 OBJETIVOS COM A IMPLANTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE CRM 

 

O CRM busca a satisfação dos clientes, de forma que sejam trabalhadas estratégias de 

qualidade no atendimento e serviços, para que a empresa mantenha os clientes 

fidelizados, através de vários canais de contato, demonstrando-lhes valorização e 

reconhecimento e, consequentemente, aumentando o lucro da empresa. Ao mesmo 

tempo, permite à organização monitorar o ambiente externo da organização, o mercado, 

e usar esses conhecimentos, a fim de ter informação e conseguir maior competitividade 

no mercado. Como salienta Carneira (2003) citado por Cruz et.  al. (2002, p. 02) “[...] se 

destacará a empresa que atender satisfatoriamente o cliente através de um atendimento 

ágil[...]”. 

 

Conforme Turban e Volonino (2013), as empresas esperam que as metodologias e 

ferramentas de software de  CRM permitam: a) construir maior fidelização e, portanto, 
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maior rentabilidade por cliente; b) deter atritos com clientes (perda de clientes); c) 

adquirir novos clientes que têm maior probabilidade de se tornarem lucrativos; d) up-

sell (vender produtos/serviços mais lucrativos) ou cross-sell (vender produtos/serviços 

adicionais) para clientes não lucrativos a fim de torná-los lucrativos; e) reduzir 

ineficiências que desperdiçam recursos de publicidade. 

 

Segundo Rodrigues (2002), o CRM permite a consolidação de relações de longo prazo 

com os clientes, atendendo a suas necessidades e desejos individuais, e tornando o 

relacionamento com eles, fonte geradora de fidelidade. Assim, esse relacionamento não 

será apenas de meras transações, mas uma relação ao longo da vida. 

 

Ainda segundo o autor, permite também a manutenção e desenvolvimento da relação 

cliente/empresa, uma vez que, através da análise dessa relação, é possível identificar e 

tratar com maior prioridade os clientes geradores de maior rentabilidade e a 

possibilidade de, através da análise de dados, atingir diretamente o público alvo e, 

consequentemente, reduzir os custos, uma vez que é oferecido um produto mais 

adequado aos clientes. A possibilidade de identificar os clientes potenciais da empresa e 

receber o feedback dos clientes sobre a qualidade dos produtos oferecidos ou dos 

serviços prestados e sobre suas necessidades futuras torna-se outra vantagem do seu 

uso. 

 

3 SUCESSOS E FRACASSOS DE CRM 

 

Empresas dos mais diversos setores têm buscado na estratégia de CRM a obtenção de 

vantagem competitiva através da satisfação das exigências dos seus clientes, para 

conseguirem se manter no mercado em que atuam.  Mas a implantação dessa estratégia 

tem sido um grande desafio para as organizações de todo o mundo. 

 

Peppers e Rogers Group (2000), citados por Damacena e Pedron (2004), estimam que 

60% dos projetos de implantação de CRM falham porque as empresas têm implantado o 

CRM como mais um sistema de abrangência corporativa, dando foco excessivo em 

tecnologia e deixando de lado importantes características organizacionais e 

principalmente os clientes. Relatam também que os problemas encontrados na 

implantação do CRM se devem, basicamente, à dificuldade de: (a) mudar a cultura atual 
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da empresa; (b) mudar os processos de negócio existentes; e (c) adaptar e atualizar os 

sistemas legados. 

 

De forma complementar, Turban e Volonino (2013, p. 308) apontam os principais 

problemas relacionados com os fracassos de CRM: 

 
- Dificuldade de medir e avaliar benefícios intangíveis. Há apenas 
alguns benefícios tangíveis para CRM. 
- Falha em identificar e focar em problemas empresariais específicos 
que a CRM pode resolver. 
- Falta de apoio ativo da gerência sênior (exceto gerência de TI). 
- Baixa aceitação do usuário. Isso pode ocorrer por várias razões, tais 
como benefícios imprecisos (isto é, a CRM é uma ferramenta para 
gerenciamento, mas pode não ajudar um representante a vender melhor) e 
problemas de usabilidade. 
- Uma tentativa de automatizar um processo empresarial mal definido 
na implementação de CRM. 

 

Além disso, de acordo com Rodrigues (2002, p.03), é necessário o “envolvimento da 

alta direção, pois sem um bom plano de ação, a compra de equipamentos e aplicativos 

de nada adiantará”. O autor destaca como outros aspectos importantes a cultura e as 

pessoas da organização, pois se o cliente não for o foco da empresa, todo o trabalho e 

esforço poderão ser perdidos. O autor completa ainda que é essencial que ocorra o 

treinamento e a conscientização dos usuários sobre o sistema. Os recursos financeiros 

são outro ponto que deve ser levado em consideração, uma vez que os investimentos 

iniciais são elevados e o retorno acontece em longo prazo. 

 

Portanto, o CRM não pode ser visto apenas como uma tecnologia, pois exige profundas 

mudanças, adaptações e atualizações em todos os níveis da organização. Logo, para que 

a implantação do CRM seja bem sucedida, é fundamental que se tenha um bom 

entendimento do seu real conceito. 

 

4 TIPOS DE CRM 

 

A literatura destaca três tipos principais de atividades ou fases de CRM: operacional, 

analítico e colaborativo. O primeiro tipo, o CRM operacional, está vinculado às 

operações empresariais, que possibilitam o atendimento aos consumidores, tais como 

ferramentas para automação da força de vendas, apoio ao atendimento e ao call center e 

automação do marketing (LAUDON; LAUDON, 2010). 
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O CRM analítico envolve atividades de captura, armazenagem, processamento, 

interpretação e apresentação dos dados do cliente para os funcionários corporativos que 

os analisam de acordo com as necessidades e dificuldades. O CRM analítico baseia-se 

em data warehouses que reúnem dados, utilizando-os no processamento analítico online 

(OLAP), data mining e demais técnicas de análises de dados. O objetivo da análise é 

identificar padrões de compra, a fim de criar segmentos para o marketing direcionado e 

distinguir clientes lucrativos de não lucrativos (LAUDON; LAUDON, 2010). 

 

Finalmente, os sistemas de CRM colaborativo oferecem comunicação interativa 

eficiente e eficaz com o cliente por toda a organização, ou seja, integram as 

comunicações entre a organização e seus clientes em todos os aspectos de marketing, 

vendas e processos de apoio ao cliente (RAINER JR.; CEGLIELSKI, 2011). 

 

5 PRINCIPAIS PRODUTOS EXISTENTES NO MERCADO 

Atualmente, existem no mercado diversas empresas que desenvolvem sistemas CRM 

oferecidos sob diferentes abordagens: implementados na instalação (on premise) ou sob 

demanda. A primeira abordagem, tradicional, compreende a compra e instalação no 

local. É mais caro, demorado e inflexível. A segunda abordagem, mais recente, é aquela 

em que o sistema é hospedado por um vendedor externo em seu centro de dados, 

reduzindo o custo de manutenção do sistema (RAINER JR.; CEGIELSKI, 2011). 

 

Entre os diversos fornecedores, a Microsoft é a responsável pelo desenvolvimento de 

um dos mais conhecidos e utilizados sistemas de relacionamento com o cliente no 

cenário mundial, o Dynamics. O Dynamics é 

 
um sistema totalmente integrado, ele permite criar e manter facilmente uma 
visão clara dos clientes, do primeiro contato até a pós-venda. Oferecendo 
ferramentas para melhorar os processos de vendas, marketing e serviços de 
atendimento ao cliente, juntamente com a integração nativa ao sistema de 
correio eletrônico (Microsoft Office Outlook), este sendo um dos pontos mais 
importantes do sucesso do Dynamics (OLIVEIRA; COSTA, 2011, p.03). 

 

A SAP disponibiliza softwares como o My SAP CRM 3.0, um sistema que permite 

desenvolver todos os tipos de relacionamento com o cliente, seja analítico, operacional 

ou colaborativo. 
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A BEST, com o BEST CRM, possui entre suas funcionalidades a automação da força de 

venda, serviço de atendimento ao cliente, marketing de relacionamento, faturamento 

(estoque/venda). 

 

A Plusoft é uma empresa brasileira que possui uma participação de 8,6 % entre as 50 

maiores empresas de software produto, ficando atrás da Oracle com 16,3% e SAP com 

12,3%, desenvolveu o Plusoft Customer Care, que possui funcionalidades para 

gerenciamento e operacionalização do atendimento ao consumidor, oferecendo 

diferentes modelos de implementação que variam conforme a necessidade de cada 

empresa: SAC, Help Desk, Service Desk, assistência 24 horas, garantia estendida, 

gerenciamento de trocas ou serviços de campo. 

 

A Oracle, que também é uma empresa do ramo, oferece um amplo e profundo portfólio 

de soluções de CRM para abordar todos os clientes, pontos de contato e fornecer 

funcionalidade rica para suportar as necessidades de negócios específicas para 

organizações de todos os tamanhos a fim de oferecer uma experiência superior ao 

cliente. 

 

Segundo Duarte; Abreu e Gonçalves (2003), entre as principais empresas fornecedoras 

de CRM pela Internet e seus respectivos produtos além da SAP com o My SAP CRM 

3.0 apresentado anteriormente, existem: A Datasul com o Datasul (hoje TOTVS), a 

Logo Center S.A. com o Logix CRM, a FeNAS com o FeNas Contact, entre outras. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o CRM é uma importante ferramenta que garante às empresas que a 

utilizam vantagem competitiva através da satisfação dos clientes. Através do CRM, as 

empresas podem utilizar os dados dos clientes para estudo no lançamento de novos 

produtos ou para modificar pontos que, de acordo com o feedback dos clientes, 

precisam ser melhorados. 

 

Há um maior conhecimento sobre o cliente, sobre suas necessidades individuais para 

que estas possam ser atendidas, melhores resultados com a comunicação por meio de 
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processos revisados e a implantação de suporte tecnológico, atendendo melhor ao 

cliente com menores custos. Inicialmente, entretanto, é necessário um alto investimento 

em tecnologia e o retorno acontece em longo prazo, mas as relações com os clientes 

durarão para a vida toda. 

 

Porém, a implantação do CRM requer muito cuidado, pois deve-se focar no cliente, 

mas, também, atentar para as mudanças que ocorrerão em todos os níveis da 

organização como consequência dessa implantação. Na literatura, há diversos casos de 

insucessos de implantação da ferramenta. 

 

Verifica-se ainda que há grande disponibilidade de softwares no mercado que atendem a 

todos os tipos de demanda, mesmo assim empresas investem no desenvolvimento de 

novos softwares mais modernos, atualizados e de fácil acesso para conseguirem 

acompanhar o avanço tecnológico.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Vinculada ao conjunto de modificações pelas quais as organizações passam, a profissão 

do administrador é resultado de mudanças ligadas, entre outras, ao desenvolvimento 

tecnológico da informação e da comunicação, e à integração de mercados financeiros e 

de produção ou ao que Amatucci (2000) identifica como globalização. 

 

O mercado de trabalho para o profissional da administração passa por constantes 

mudanças norteadas pela busca da competitividade organizacional. Esse cenário 

inconstante necessita de um profissional que saiba tomar decisões, coordenar múltiplas 

atividades, liderar equipes e desenvolver pessoas, entre outras competências. 

 

A profissão foi regulamentada através da Lei 4.769, de 09 de setembro de 1965, porém, 

os cursos de administração se originaram das necessidades criadas pelo crescimento 

econômico que o país experimentou a partir da Revolução de 1930, conforme apresenta 

Nicolini (2003). E são justamente fatores, como o econômico, que fomentaram um 

ambiente para o surgimento do curso de Administração e influenciam o perfil do 

administrador na atualidade. 
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O objetivo deste estudo foi verificar como os acadêmicos do curso de Administração da 

Universidade Estadual de Montes Claros, cursando o 7º e 8º períodos têm percebido as 

oportunidades do mercado de trabalho, na cidade de Montes Claros. 

 

É importante analisar o mercado de trabalho para o Administrador ainda enquanto 

acadêmico e como se sente quanto ao preparo adquirido na Universidade para assumir 

cargos perante o mercado; já que o estudo realizado pelo Conselho Federal de 

Administração (CFA) mostra que a falta de práticas durante a graduação é apontada 

pelo mercado como uma das maiores deficiências dos acadêmicos do curso de 

Administração. 

 

Após ingressar em uma Universidade, os acadêmicos deparam-se com um novo desafio, 

o de conseguir uma vaga no mercado de trabalho que está cada dia mais competitivo e 

exigindo muitas vezes um currículo com prática e experiência. Essa realidade leva à 

necessidade de atenção à questão da formação e consequentemente à inserção desses 

profissionais no mercado de trabalho; conhecer as relações entre a formação e a atuação 

dos profissionais da Administração torna-se uma ferramenta indispensável para uma 

análise do processo de formação profissional (ANDRADE,2001) 

 

Em virtude da realidade do mercado de trabalho, torna-se necessário desenvolver 

estudos que possibilitem evidenciar a relação dos acadêmicos com este mercado, a fim 

de fornecer subsídios à Universidade na sua prática formativa.   

 

Verificar a percepção dos acadêmicos em relação ao mercado de trabalho na cidade de 

Montes Claros-MG constituiu o principal objeto deste estudo. Em segundo momento 

buscou-se analisar como os acadêmicos estão se preparando para esse mercado, quais 

motivos os levaram a optar pela graduação em Administração e o que esperam que o 

mercado lhes proporcione. 

 

Tem-se, portanto, como problema de pesquisa:  

Quais as oportunidades de mercado encontradas pelos acadêmicos do 7º e 8º período do 

curso de Administração Unimontes na cidade de Montes Claros? 

Segundo Micklethwait (1998) pode-se dizer que a atividade profissional da 

Administração é uma das mais dinâmicas e atraentes em termos de prestígio e 
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oportunidades profissionais. O número de cursos e vagas no Brasil cresceu 

significativamente a partir dos anos 1990, o que parece ser uma consequência dessa 

realidade, que já vinha sendo observada há mais tempo. 

 

Para Drucker (1998), uma questão muito discutida é a definição de qual é a real tarefa 

de um profissional de Administração. Alguns textos clássicos abordaram este tema 

indicando limites e possibilidades da profissão e dando uma contribuição relevante para 

uma melhor caracterização da profissão em si e dos desafios profissionais. Ainda assim, 

são um desafio do universo acadêmico da Administração o aprimoramento e a melhor 

delimitação do papel da área. 

 

Para Macedo (1998), conhecer o mercado de trabalho é algo tão importante para aqueles 

que já estão inseridos nele quanto para os que pretendem fazê-lo num futuro não muito 

distante. Este conhecimento é importante também para os que já trabalham, enquanto 

acadêmicos e para as pessoas que já saíram da faculdade, estão trabalhando e querem ter 

uma noção de como o mercado de trabalho se encontra e de como vem evoluindo ao 

longo do tempo. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O tipo de pesquisa adotada foi a descritiva e também a bibliográfica.  

 

A pesquisa de campo foi utilizada como técnica de coleta de dados mediante a aplicação 

de questionário estruturado. Para este trabalho, o universo da amostra utilizada foram os 

acadêmicos do 7º e 8º períodos do curso de Administração Unimontes, estes totalizam 

54 acadêmicos, sendo 35 regulares no 8º período e 19 regulares no 7º período, dos 54 

questionários aplicados, 50 foram devolvidos devidamente respondidos. Essa amostra 

de 50 questionários foi utilizada para a tabulação dos dados.  

 

O questionário contém questões abertas e fechadas com interdependência entre algumas 

delas, sendo que foi aplicado diretamente aos acadêmicos do último ano da graduação 

em Administração. A técnica de amostragem utilizada foi a não probabilística que, 

segundo Tavares (2007) não faz uso de formas aleatórias de seleção, além disso, ela foi 
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intencional, quando o pesquisador está interessado na opinião de determinados 

elementos da população, mas não no representativo desta.  

 

3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

É possível verificar que 67% dos acadêmicos cursando o último ano da graduação em 

Administração são do sexo feminino, e apenas 33% são do sexo masculino. 

 

De acordo com o Conselho Federal de Administração (CFA, 2011), as mulheres estão 

em maior número na educação superior, ocupando 380 mil vagas a mais que os homens 

nos cursos de graduação. Além do mais, entre os brasileiros com 12 anos ou mais de 

estudo, as mulheres participam com 56%. Nas graduações em Administração, por 

exemplo, elas estão presentes em grande quantidade. A média de idade predominante 

entre os acadêmicos do 7º e 8º período do curso de Administração é entre 20 a 24 anos, 

expressa em 65%, da amostra, 23% têm entre 25 e 29 anos, 10% têm entre 30 e 34 anos 

e 2% têm entre 35 e 39 anos. 

 

Os fatores de realização pessoal e perspectivas de mercado são os aspectos que 

exerceram maior peso na decisão em cursar Administração, ambos com 33%, em 

seguida 19% optaram pelo curso motivados a prestar concurso público, 9% sentiram-se 

motivados por influência família e 6% por outros motivos; foi citado, por exemplo, 

afinidade com o curso. 

 

Dos acadêmicos entrevistados, 58% encontram-se empregados, 29% apenas estudando e 

13% realizando estágio. Pode-se perceber que a maioria dos acadêmicos entrevistados 

atuam na área administrativa, representada por 32%, em segundo lugar, a área com 19% 

de atuantes é a de recursos humanos, em seguida a área financeira com 17%, 12% não 

atuam em área compatível com administração, 9% atuam na área de marketing, 9% 

atuam em outras áreas e 3% atuam na área de logística. 

 

A maior parte dos acadêmicos (59%) daqueles que estão empregados ou realizando 

estágio têm renda mensal entre um e dois salários mínimos. 79% concordam 

parcialmente com a afirmativa de que a formação adquirida está adequada às exigências 

do mercado. Quanto à análise de que o conhecimento proporcionado pela instituição dá 
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segurança para a atuação frente ao mercado de trabalho 71% dos acadêmicos 

entrevistados concordam parcialmente com a afirmativa. 

 

Em relação às expectativas de mercado, 29% dos entrevistados esperam que o mercado 

de trabalho lhes proporcione estabilidade financeira, assim como o aspecto qualidade de 

vida, que também é esperado por 29% dos discentes; 25% anseiam por reconhecimento 

profissional e 17%, por ascensão profissional. De acordo com 50 % dos acadêmicos 

entrevistados, o fator que mais dificulta a inserção no mercado é a falta de experiência 

prática, 38% acreditam que é a alta concorrência. 

 

A maior parte dos entrevistados (41%) conseguiu se inserir no mercado de trabalho 

através de processo seletivo. Outros 26% por indicação, 21% através de outros meios, 

por exemplo: anúncios de emprego em jornais e concurso público, e 12% por 

distribuição de currículos. Quando indagados acerca das competências valorizadas pelo 

mercado de trabalho, uma grande maioria (79%) dos entrevistados concordam 

parcialmente estarem alinhadas a elas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nas informações obtidas, sabe-se que a maior parte dos discentes está inserida 

no mercado de trabalho, seja através de estágio ou emprego; com uma renda 

predominante entre dois e três salários mínimos, sabe-se também que, dos discentes já 

inseridos no mercado de trabalho, um maior percentual atua em áreas afins da 

graduação, e apenas uma pequena parte da amostra atua em áreas não compatíveis, 

como é o caso dos discentes que atuam na área de tecnologia de informação, militares e 

monitor de ensino infantil. 

 

Infere-se que a maior parte da amostra analisada está parcialmente segura para atuar 

como profissionais no mercado de trabalho. Todavia, considera que a falta de prática 

como fator dificultador de inserção de mercado com maior peso. Identificou-se que os 

motivos que levaram os discentes a optar pelo curso de Administração são a realização 

pessoal e a perspectiva de mercado. Esses dois fatores obtiveram o mesmo percentual de 

escolha e juntos representam 66% da amostra. 
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A pesquisa nos permitiu ter uma melhor percepção acerca das fragilidades no ensino; 

diante do tão falado mercado competitivo; o ensino superior é chamado a se adaptar e 

responder às exigências de uma época em que as novas possibilidades que se abrem e a 

necessidade de superar novos desafios seguem lado a lado. As instituições de ensino e 

principalmente as universidades precisam estimular o aluno a aprender a aprender, ter 

uma visão critica, opinar, buscar o conhecimento. Essa mudança precisa ocorrer para 

que os cursos possam se adequar ao mercado de trabalho, e consequentemente 

formarem profissionais mais aptos para enfrentá-lo. 
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Gráfico 1: Motivação para optar pelo curso 
Fonte: Pesquisa direta, 2013  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Afetadas pelas transformações constantes do mercado globalizado, as empresas veem-se 

forçadas a adequar cada dia a eficiência e eficácia das operações organizacionais, 

promovendo inovações em seus produtos e serviços, bem como mantendo capital 

humano coerente com esse novo cenário.  

 

Em qualquer que seja a organização, as pessoas desempenham um papel fundamental, 

principalmente nos tempos atuais, em que o grande desafio é a empresa manter 

vantagem competitiva sobre as demais, e desenvolver constantemente sua capacidade de 

inovar, embora todo processo de mudança se faz por meio das pessoas, portanto, a 

gestão do capital humano é um fator de grande relevância em empresas que almejam 

inovar-se.  

 

No caso das empresas de pequeno porte, Rothwell e Dodgson (1991) informam que, 

embora possuam algumas vantagens, em relação às demais, como gerenciamento de 

maneira mais dinâmica e com mais disposição para assumir riscos e ter uma 

comunicação interna informal e eficiente, elas se encontram em situação desvantajosa, 

por se tratar de recursos humanos, por não terem meios de incorporar pessoas 

especializadas ou bem qualificadas, e por não conseguirem assumir os riscos financeiros 

de inovação, nem reunir o capital necessário para crescer rapidamente. 
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O objetivo geral deste trabalho é identificar a influência do capital humano nos 

processos de inovação de empresas do ramo de aviamentos na cidade de Montes Claros. 

O estudo sobre a influência do capital humano nos processos de inovação de empresas 

no ramo de aviamentos é um tema relevante, pois possibilita conhecer as vantagens, 

limitações e particularidades, bem como identificar os aspectos que precisam ser 

aprimorados e os que já surtem resultados satisfatórios em relação à gestão do capital 

humano e a inovação, nessas organizações. 

 

Nessas perspectivas, o presente trabalho tem o intuito de propor contribuições, com a 

apresentação dos resultados e sugestões de estratégias que possam contribuir para o 

melhor desempenho das organizações no que se refere à inovação e à gestão do capital 

humano. 

 

2 O CAPITAL HUMANO NAS ORGANIZAÇÕES 

 

O Capital Humano, junto com o capital estrutural formam o Capital Intelectual de uma 

organização. Antunes (2000 p.22) afirma que “o aparecimento desse conceito (capital 

intelectual) conduz à necessidade de aplicação de novas estratégias, de uma nova 

filosofia de administração e de novas formas de avaliação do valor da empresa que 

contemplem o recurso do conhecimento”. 

 

Para Araújo (2006), as pessoas da organização contribuem para a instalação de um 

clima organizacional favorável que conduz a resultados, incluindo resultados nos 

negócios ou qualquer que seja a atividade-fim da organização.  

 

A valorização do conhecimento é algo crescente no mundo moderno, o que implica 

numa nova percepção da organização como um todo, pois pode gerar benefícios 

intangíveis que alteram seu patrimônio. 

 

Diante desse cenário, em que se tem como foco a valorização do ser humano, percebe-

se uma nova perspectiva na forma de pensar dos gestores. Enquanto os gerentes do 

passado se preocupavam apenas em conseguir melhores resultados econômicos, os 

atuais começam a dar mais importância à influência das pessoas na organização. 
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As pessoas são fundamentais nos processos inovadores nas organizações. O que torna 

imprescindível a preparação do capital humano para lidar com essas mudanças. Isso 

pode ser feito através, principalmente, de informações (ou comunicação adequada) e 

treinamentos, quando necessários. A falta desse planejamento e preparação das pessoas 

envolvidas no processo pode gerar resistências e falhas nos esforços de mudanças por 

parte das organizações.  

 

A inovação é um fator essencial para as organizações, pois é através das inovações que 

as organizações alcançam melhoria do desempenho de suas atividades, redução de 

custos, estimulo à satisfação no local de trabalho etc. Drucker (1981) afirma que uma 

empresa bem estabelecida que, numa época que exige inovação, não é capaz de inovar, 

está fadada ao declínio e à extinção.  

 

Qualquer organização que almeja a inovação deve, portanto, definir estratégias e 

disseminar na organização como um todo. Buscar uma cultura organizacional que 

permita mudanças é, sem dúvida, um passo determinante para que uma empresa possa 

inovar-se. É comum que as organizações que passam a ter conhecimento e a inovação 

como fatores primordiais para o sucesso competitivo, se sintam insatisfeitas com as 

estruturas organizacionais tradicionais, conforme afirmam Nonaka e Takeuchi (1997). 

Quando as organizações inovam, elas não só buscam processar as informações de fora 

para dentro, com o intuito de resolverem os problemas existentes e se adaptar ao 

ambiente em transformação. Mas, principalmente, criam novos conhecimentos e 

informações, de dentro para fora, a fim de redefinir, tanto os problemas quanto as 

soluções e, nesse processo recriar seu meio. 

  

3 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

A metodologia aplicada envolveu as pesquisas: bibliográfica e de campo, e teve um 

enfoque exploratório, em empresa do segmento de aviamento na cidade de Montes 

Claros, tendo em vista a natureza do problema investigado, que consiste em identificar a 

influência do capital humano nos processos de inovação de empresas do ramo.  
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O método utilizado para desenvolver o trabalho foi o estudo de caso múltiplo.  Viu-se a 

necessidade de utilização desse método de pesquisa para enriquecimento do trabalho, 

pois possibilita confrontar informações.  

 

O procedimento utilizado para a coleta de dados foi a entrevista semiestruturada e, 

colheram-se informações sobre a gestão do capital humano e a influência das pessoas 

nos processos de inovação das empresas pesquisadas.  

 

Utilizaram-se, também, tabelas e gráficos, de forma a facilitar a interpretação dos 

resultados obtidos. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

As empresas estudadas para a execução do presente trabalho estão enquadradas, quanto 

ao porte, na situação de Micro e Pequenas Empresas - MPE’s, sobre o qual SEBRAE 

(2004) afirma, que respondem, por um volume considerável na geração de empregos, 

chega próximo a 67% do total de ocupações, levando-se em consideração os registros 

formais e informais dos empregos gerados pelo setor privado da economia. 

 

Essas empresas têm como setor da atividade o comércio e atuam no ramo de 

aviamentos, considerado mercado estável, que exige baixos investimentos em 

tecnologia, porém o empreendedor deve investir em qualidade e variedade, além de 

dedicar-se na organização ambiente da loja e no bom atendimento.  

 

As empresas estudadas não possuem um setor próprio para tratar de assuntos inerentes 

aos recursos humanos. Normalmente, essas atividades ficam a cargo de uma das 

proprietárias. Sendo que a empresa 1 está no mercado há aproximadamente 5 anos e 

possui um quadro de pessoal com 4 funcionários. Já a empresa 2 atua no mercado há 16 

anos e conta com 10 funcionários em seu quadro de pessoal. (Tabela 1) 

 

Quando questionadas a respeito das principais fontes para a obtenção de informações 

que auxiliem a tomada de decisões, ambas consideraram que os funcionários são a 

principal fonte, pois têm contato direto com o cliente.  As empresas trabalham sob a 

demanda do mercado, advindo dos clientes externos. Os clientes internos, funcionários, 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

545 
 

são responsáveis por captar essas demandas e informar aos proprietários para subsidiar a 

tomada de decisões.  

 

Quanto às principais características que os funcionários devem possuir para realizar seu 

trabalho de maneira satisfatória, as proprietárias relataram a iniciativa e comunicação, 

como primordiais.  Além de criatividade, gostar de lidar com pessoas, agilidade e 

organização, “uma vez que se trata de artigos muito pequenos e de quantidades 

elevadas, faz-se necessário a ordenação das peças de forma que facilite o acesso e 

localização” (proprietária 1).  

 

Em relação à aquisição de conhecimentos necessários ao exercício das atividades nas 

organizações, foi retratado que ocorre, principalmente através de orientação realizada 

pelo gerente e da prática no próprio serviço. Percebe-se, portanto, que não há uma 

formalização das instruções de trabalho através de treinamentos e não há práticas 

formais de avaliação de desempenho nas empresas estudadas, embora, afirma a 

proprietária 2 que “as funcionárias estão sempre em observação e sempre que necessário 

são chamadas para conversar sobre suas atuações”. 

 

Em relação à retenção de talentos, percebe-se que não há por parte das proprietárias, 

iniciativas quanto à criação de programas específicos para a retenção dos melhores 

talentos, “mas procuram criar um ambiente agradável para que suas funcionárias gostem 

de trabalhar na empresa” (proprietária 2). Dessa forma, as proprietárias acreditam que 

suas empresas estimulam um clima de confiança e segurança interna que permita a troca 

de informações de forma espontânea, o que permite a geração de ideias.  

 

As empresas em questão consideram a inovação um fator importante para o seu sucesso. 

Porém não possuem estratégias e planejamento para que a inovação aconteça. Há, 

também, as barreiras da inovação, como a falta de espaço físico e, em alguns casos, 

insuficiência de recursos financeiros. Apesar de já terem sido realizadas algumas 

mudanças que foram responsáveis por promover melhorias nos processos internos, 

ainda padecem de uma estrutura formal, com tarefas, atribuições e responsabilidades 

bem definidas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo permitiu identificar, inicialmente, a opinião das proprietárias sobre o capital 

humano, que quando bem gerido, é fundamental para o bom desempenho e 

desenvolvimento de suas organizações. 

 

Os resultados obtidos com a pesquisa indicaram que há uma cultura organizacional 

favorável à gestão do conhecimento nas empresas pesquisadas e uma valorização da 

transferência de conhecimento dos empregados mais antigos para os novatos. No 

entanto, a informalidade, fortemente presente nas organizações, pode ser considerada 

um ponto fraco, presente nas duas empresas. A ausência de registros que possibilitem 

obter informações sobre erros/acertos, projetos e lições aprendidas, bem como as boas 

práticas de trabalho no momento de tomada de decisão, caracterizam-se num grande 

empecilho à inovação nessas empresas. Além da falta de padronização dos processos, 

fator que dificulta o desenvolvimento e manutenção de um capital humano gerador de 

organizações inovadoras. 

 

Utilizando-se de métodos de treinamentos ultrapassados, que ocorrem de maneira 

informal, ofertados pelos próprios colegas, pode-se gerar distorção de informações, 

além da ausência de critérios de desempenho de trabalho bem definidos e pouca 

habilidade do treinador. Além disso, a falta de envolvimento da chefia nos processos de 

treinamento agrava ainda mais as falhas do processo de treinamento de pessoal.  

 

A adoção da avaliação de desempenho pode contribuir para que as empresas 

desenvolvam seu capital humano eficaz, na medida em que possibilita conhecer os 

pontos fracos e fortes de cada funcionário, bem como identificar as características do 

grupo que podem ser mais bem exploradas. 

 

Embora tenham considerado a inovação algo necessário e indispensável à sobrevivência 

dessas organizações, ainda é tímida a atenção voltada a esse aspecto, visto que as 

empresas não apresentam investimentos específicos para inovação nem realizam um 

devido planejamento das suas ações estratégicas.  
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A propensão à inovação é outro fator possível de ser confrontado entre as empresas 

estudas, uma vez que é perceptível que, enquanto na empresa 1 a falta de planejamento 

e formalidades gera uma certa insegurança,  a empresa 2 se demonstra mais ousada e 

passível a mudanças. Percebe-se que, nas duas empresas, a falta de tempo, devido às 

demandas da organização, é um fator presente em ambas as empresas, e dificultam a 

inovação.  

 

Sugere-se, portanto, a criação de uma estrutura formal, com métodos e rotinas mais bem 

definidos e documentados para favorecer a geração e implantação de ideias inovadoras 

nessas organizações.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As empresas estão em busca de pessoas com habilidades mais competitivas no mercado 

de trabalho e, com isso, algumas competências começam a ser percebidas e exigidas no 

mercado de trabalho (BELLE, 1994). Ao longo das últimas décadas, o capitalismo vem 

modificando o mercado de trabalho não só mundial, mas também o brasileiro.  

 

Nesse sentido, o Estado Brasileiro, preocupado com a inserção da juventude no mercado 

de trabalho, criou diversas ações dirigidas à capacitação e qualificação dos adolescentes 

e jovens, geração de emprego e renda para o público alvo e abatimento dos níveis de 

desemprego que atingem essa faixa etária. 

 

O mercado de trabalho exige que jovens e adultos se especializem cada vez mais e se 

capacitem, para atender às diversas demandas existentes, num mercado competitivo, 

onde o profissional mais preparado e capacitado é mais reconhecido. 
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Como forma de aprimoramento e aprendizagem à capacitação e aperfeiçoamento de 

habilidades, as políticas públicas de capacitação surgem para auxiliar na adoção dessas 

especialidades. 

 

Portanto, define-se, como objetivo geral, descrever o perfil socioeconômico dos jovens 

trabalhadores do município de Montes Claros no período de 2006 a 2012, a partir de 

análises coletadas na RAIS. Além disso, apresentar o panorama de algumas das 

políticas públicas de capacitação para a inserção do jovem no mercado de trabalho. 

 

1.1 Mercado de Trabalho e políticas públicas 

 

Segundo Conceição (2003), o mercado de trabalho pode ser entendido como a relação 

entre a oferta e a procura de trabalho, em que a oferta seria a procura de empregados, e a 

procura de trabalho constituiria na busca de emprego. 

 

Quando então no mercado de trabalho, existe uma procura por emprego e não existe 

uma oferta que supra tal procura, diz-se que existe uma situação de desemprego. Diante 

disso, um dos temas mais discutidos na economia é o índice de desemprego. De acordo 

com alguns estudos, pode ser explicado pela precarização do trabalho que toma também 

a forma de relações “informais” ou “incompletas” de emprego. (MATTOSO,1993). 

Um dos aspectos pesquisados sobre desemprego são suas consequências na vida dos 

indivíduos, com a finalidade de verificar os efeitos negativos para os desempregados. 

 

Dentre as implicações que o desempregado causa estão a redução da autoestima, 

distúrbio psicológico e problemas sociais. A condição de estar desempregado interfere 

na vida do individuo reduzindo qualidade de vida e bem-estar social. Outra 

consequência que atinge o indivíduo é o quanto ele se responsabiliza por estar nessa 

condição, seja por sua baixa escolaridade, falta de qualificação, pouca experiência e 

idade (BRASILEIRO, 2000). 

 

Nesse cenário de mercado de trabalho, destaca-se o Estado, que exerce papel relevante 

na promoção do bem-estar social, atuando na garantia dos direitos fundamentais 

individuais, coletivos e sociais e solução aos problemas sociais iminentes, a exemplo do 
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desemprego. Em sua função, busca atender às necessidades e dirimir conflitos coletivos, 

atuando em diferentes áreas, tais como saúde, educação, meio ambiente e segurança.  

A ação do governo na regulação e atendimento às demandas da sociedade dá-se por 

meio das Políticas Púbicas. Sob a concepção de Hall Peters (1986), citado por Souza 

(2006), política pública é soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou 

através de delegação, e que impactam na vida dos cidadãos.  

 

No âmbito da educação, geração de emprego e renda é perceptível a preocupação do 

governo brasileiro no desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a qualificação 

profissional, entendida como “direito e condição indispensável para a garantia do 

trabalho decente para homens e mulheres” (MINISTERIO DO TRABALHO E 

EMPREGO, 2003, p. 02), que permitem a inserção e atuação no mercado de trabalho. 

Vários programas foram desenvolvidos pelo Departamento de Políticas de Trabalho 

para Juventude, entre eles o ProJovem, que tem como objetivo a qualificação de jovens 

entre dezoito e vinte e nove anos, que já tenham concluído o Ensino Fundamental. 

Criado em 2005 e reestruturado em 2008, quando passou a ser denominado de 

ProJovem Integrado, o programa federal é uma extensão da Política Nacional de 

Juventude e se divide em quatro modalidades: ProJovem Adolescente, ProJovem 

Urbano, ProJovem Trabalhador e ProJovem Campo.  

 

As Políticas Públicas almejam a inserção do jovem no mercado de trabalho, onde, além 

de formar um cidadão com consciência de seus direitos e deveres, impede que a taxa de 

desemprego continue aumentando no país. 

 

2 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

A pesquisa contempla o estudo das Políticas Públicas para a capacitação dos jovens 

entre 16 e 24 anos e, para levantamento dos dados sobre esse assunto, utilizou-se de 

pesquisa descritiva, de caráter quantitativo, com fundamento em fontes secundárias de 

estudos.  

 

Os dados foram obtidos através da RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, que 

é coordenada pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, uma das principais fontes 

de informações sobre o mercado de trabalho formal brasileiro. Os objetivos da RAIS 
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são: o suprimento às necessidades de controle da atividade trabalhista no País, o 

provimento de dados para a elaboração de estatísticas do trabalho, a disponibilização de 

informações do mercado de trabalho às entidades governamentais, sendo utilizada 

inclusive pelo Governo na elaboração de políticas públicas e também para a tomada de 

decisões dos mais diversos segmentos da sociedade (MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO, 2014).  

 

As variáveis utilizadas contemplam escolaridade, gênero e remuneração dos 

empregados; a região analisada foi a cidade de Montes Claros/MG. A evolução dos 

programas de capacitação dos jovens de 16 a 24 anos, identificando a remuneração dos 

trabalhadores nessa faixa etária. 

 

Foram considerados os jovens com regime celetista (Consolidação das Leis do 

Trabalhador – CLT), por isso, a base de dados é a RAIS, ao longo dos anos de 2006 a 

2012, na cidade de Montes Claros. 

 

A tabulação dos dados coletados foi feita através de planilhas do programa Microsoft 

Excel.  

 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Verificou-se um aumento significativo das admissões ao longo dos anos de 2006 ao ano 

de 2012, este último possui o maior número de trabalhadores. O crescimento do número 

de empregados percebido nesse período foi de 6.091 jovens. Esse crescimento 

representa 57,15% do total de empregados cadastrados no ano de 2006, ano em que se 

iniciou a análise. 

 

Quanto à quantidade de trabalhadores por gênero nos anos de 2006 a 2012, percebe-se 

um aumento significativo do número de empregados de ambos os sexos. A 

predominância refere-se ao gênero masculino. No período de 2006 a 2009, a quantidade 

de trabalhadores homens representava 62,29% do total de empregados e as mulheres, 

37,71%. No período de 2010 a 2012, houve uma maior inserção da mulher, com 41,78% 

e os homens, 58,22%. 
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Os dados relativos ao nível de escolaridade dos profissionais contratados no período 

analisado indicam que há um acréscimo de 300% na quantidade de empregados com 

Ensino Superior Incompleto, que, de 429 em 2006, passou para 1287 em 2012. 

Ressalta-se ainda o crescimento de 47% dos empregados com Ensino Superior 

Completo e 76% com Ensino Médio Completo.  

 

Em relação aos programas, verifica-se, a exemplo do ProJovem e do Menor Aprendiz, 

que possuem como finalidade elevar o grau de escolaridade visando ao 

desenvolvimento humano e ao exercício da cidadania, por meio da conclusão do ensino 

fundamental e médio, de capacitação profissional e do desenvolvimento de experiências 

de participação cidadã.  

 

Já o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), criado em 

2011, obteve investimento de R$ 14 bilhões em todo o País. Por sua vez, o Fundo de 

financiamento Estudantil (Fies), por meio do Banco do Brasil e da Caixa, já 

promoveram a assinatura de 760 mil contratos, com um investimento total aproximado 

de R$ 25 bilhões até o final de 2012. Em 2014, 400 mil bolsas do ProUni já foram 

ofertadas e 2,4 milhões de candidatos se inscreveram para o Sisu (PORTAL BRASIL, 

2014). 

 

A remuneração predominante é compreendida entre 1 e 1,5 salário mínimo, uma vez 

que são profissionais com baixa qualificação. 

 

A participação dos jovens, na faixa etária de 16 a 24 anos, inseridos no mercado de 

trabalho de Montes Claros é expressiva: ao longo do período analisado, representavam 

de 18 a 20% do total de empregados, segundo dados do DIEESE (2014). Em 2012, do 

total de 81.647 trabalhadores no município, somavam 16.748 jovens trabalhadores, 

cerca de 20,51% do mercado. 

 

No Brasil, no período de 2003 a 2010, o número de pessoas capacitadas até então, no 

âmbito do programa ProJovem Integrado, soma mais de três milhões de pessoas. Em 

2010, foram 200.711 jovens atendidos no ProJovem Urbano, 859.275 no Projovem 

Adolescente, 80 mil jovens no Projovem no Campo e 216.779 no ProJovem 

Trabalhador. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O Estado Brasileiro, preocupado com a inserção da juventude no mercado de trabalho, 

criou diversas ações dirigidas à capacitação e qualificação dos adolescentes e jovens, 

geração de emprego e renda para o público alvo e abatimento dos níveis de desemprego 

que atingem essa faixa etária. Constatou-se um aumento expressivo na quantidade de 

jovens admitidos, uma equalização das oportunidades entre os gêneros masculino e 

feminino.  

 

Os níveis de escolaridade, cada vez mais elevados, refletem a atenção da juventude em 

qualificar-se e preparar-se para enfrentar o mercado, com concorrência crescente e 

acirrada, e uma resposta otimista dos empregadores na efetivação das contratações. 

De fato, não é possível afirmar neste trabalho que o crescente número de jovens 

admitidos em Montes Claros seja consequência das políticas públicas de qualificação da 

juventude, mas, pode ser um dos fatores propulsores desse crescimento. Além disso, 

esses programas atendem à essência de sua proposta que é a inserção do Jovem no 

mercado de trabalho, formação de um cidadão com consciência de seus direitos e 

deveres e, possivelmente, a redução da taxa de desemprego no país. 
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Gráfico 1 - Número de empregados por ano 
Fonte: Rais (2006 a 2012) 

 

 

 
Gráfico 2 – Gênero dos empregados no período 
Fonte: Rais (2006 a 2012) 
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O REPRESENTANTE COMERCIAL: UM GRANDE PARCEIRO NAS VENDAS 

DE EMBALAGENS PARA PRODUTOS DA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muitas empresas vendedoras de embalagens para produtos da indústria alimentícia, a 

fim de distribuírem seus produtos, optam por canais de distribuição. Uma das maiores 

vantagens do uso do canal de distribuição é o nível de abrangência e cobertura de um 

mercado. Os principais intermediários desses canais são os varejistas e os atacadistas 

que são divididos em dois tipos, no primeiro caso, o conhecido como comerciante e no 

segundo, como agente em que se enquadra o representante comercial.  

 

A representação comercial pode ser exercida por pessoa física ou por pessoa jurídica, 

desde que esteja devidamente inscrita no Conselho Profissional dos Representantes 

Comerciais, pois, uma vez que não tenha esse registro, essa adesão da terceirização para 

a comercialização dos produtos tornou-se uma estratégia que minimiza os custos com as 

vendas, faz marketing da empresa e seus produtos, reduz encargos trabalhistas entre 

outros.   
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Segundo Kotler (2006) vender é uma das mais antigas profissões do mundo e aqueles 

que fazem vendas recebem muitos nomes: vendedores, representantes de vendas, 

executivo de contas, consultores de vendas, engenheiros de vendas, agentes, gerentes 

regionais, representantes comerciais e representantes de desenvolvimento de contas. 

Churchill e Peter (2000) discorrem que a venda pessoal, na maioria das vezes, pode ser 

a maior despesa operacional e, frequentemente, é a maior despesa de marketing. Devido 

ao fato de o custo médio de uma visita de venda a uma empresa ser, em média, superior 

a 300 dólares, os vendedores precisam obter resultados, assim muitas organizações têm 

reconhecido o valor da venda pessoal.  

 

Churchill e Peter (2000) definem esses representantes de vendas como “força de venda 

contratada, direta ou independente, são vendedores especializados que atuam como 

contratados independentes que ganham por comissão”. E da mesma forma, Kotler e 

Keller (2006) ressaltaram que os representantes dos fabricantes, representantes de 

vendas – buscam clientes e podem negociar em nome do fabricante, sem, no entanto, 

possuirem direito sobre os produtos; chamados de representantes, como os serviços são 

intangíveis e individualizados, geralmente é difícil desenvolver padrões para medir sua 

qualidade.  

 

Kotler e Armstrong (2006) acreditam que, atualmente, a maioria dos profissionais de 

vendas é composta por homens e mulheres, bem educados e bem treinados, sendo 

profissionais capacitados e com habilidades diferenciadas dos demais vendedores. Umas 

das suas atribuições é a de visitar clientes e possíveis clientes, informando-os e 

divulgando sobre produtos e fazendo demonstrações de novos produtos, gerando 

interesse, sondando necessidades e expectativas. Assim, eles oferecerem soluções 

através dos produtos representados, fecham vendas e preenchem pedidos enviando-os à 

empresa representada. 

 

A compra de embalagens através de representante comercial se transforma numa 

parceria entre representante e a indústria alimentícia. Isso se dá através do controle de 

qualidade criterioso imposto pelos órgãos responsáveis como a ANVISA - Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, SIF – Serviço de Inspecção Federal, IMA – Inspecção 

do Ministério da Agricultura e o SIM – Serviço de Inspecção Municipal que 

regulamentam, controlam e fiscalizam a utilização das embalagens.  
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As indústrias no ramo alimentício precisam considerar vários fatores para definir quais 

serviços irão contratar, como a confiabilidade, responsabilidade, garantia, empatia. Os 

vendedores de maior sucesso possuem um foco que equilibra habilidades pessoais e 

habilidades para tarefas. Eles são competitivos e gostam de desafios, mas, também, são 

afetuosos, criativos e capazes de se relacionar bem com os outros.  

 

Segundo Churchill e Peter (2000, p. 521), o vendedor ideal constrói uma boa relação 

emocional com o cliente, conhece perfeitamente o produto, pode identificar as 

necessidades do cliente do ponto de vista deste e, em última análise, torna-se uma 

espécie de membro não remunerado do quadro de funcionários de seu cliente.  

 

Para ser um bom vendedor é preciso melhorar continuamente no intuito de satisfazer e 

fidelizar os clientes. Os representantes comerciais vendedores de embalagens para a 

indústria alimentícia devem estar aptos para auxiliar e dar suporte a seus clientes. 

Segundo Las Casas (2006), o vendedor precisa estar preparado para fornecer 

orientações, novas informações, estar atento à garantia, assistência técnica. Urdan e 

Urdan (2006) reforçam que o bom vendedor tem a tarefa de administrar o vínculo com o 

cliente e resguardar os interesses da empresa.  

 

Kotler (2006) faz um paralelo, uma comparação sobre o comportamento, atitudes e a 

visão com relação aos vendedores de antigamente e na atualidade. Eles vêm mostrar que 

a visão corrente sustenta que os vendedores não devem se limitar apenas a produzir 

vendas – devem também saber como produzir satisfação para o cliente e lucro à 

empresa. Além de ganhar novos clientes e fazer vendas, devem estar habilitados a 

auxiliar a empresa. Atualmente, a maioria dos representantes comerciais são 

profissionais bem educados e bem treinados que se dedicam a construir e manter 

relacionamentos duradouros com os clientes.  

 

Muitas empresas procuram desenvolver um relacionamento de vendas, na qual os 

vendedores desenvolvem relações mutuamente benéficas e de longo prazo com os 

clientes. Os clientes geralmente valorizam mais as relações de envolvimento do que 

simples tiragem de pedidos. Esse tipo de relacionamento é particularmente valorizado 

por compradores organizacionais e, nesse caso, pode converter em uma relação de 
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parceria com os vendedores, como meio para obter vantagem competitiva 

(CHURCHILL e PETER, 2000, p.511). 

 

Bonne e Kurtz (2009) concordam que os representantes comerciais devem contatar os 

clientes para descobrir se eles estão satisfeitos com suas compras. E afirmam que essa 

atitude permite que o vendedor, psicologicamente, reforce a decisão original de compra 

do cliente. 

 

Os vendedores experientes e altamente profissionais sabem que o sucesso em longo 

prazo está baseado na construção e na manutenção dos relacionamentos éticos e 

satisfatórios mútuos com os clientes. Também estão conscientes de que o impacto 

negativo de qualquer ato eticamente questionável provavelmente afetará a atitude do 

cliente com relação ao indivíduo, à sua empresa e a quaisquer relacionamentos futuros 

(BOONE e KURTZ, 2009, p.627). 

 

Com o foco principal de prestar um serviço eficiente e eficaz, eles desempenham suas 

atividades visando à satisfação e fidelização de seus clientes. Com a contratação desse 

serviço, firma-se uma parceria entre representantes e clientes, uma vez que estes visam 

a objetivos comuns.  

 

Martins e Theóphilo, 2007 ressaltam como é realizada esta fase da exploração:  

 
discussão em grupo com membros da organização na identificação do 
problema proposto pelo pesquisador que possa ser cientificamente 
solucionado pela ação do autor e atores envolvidos, podendo iniciar-se sob a 
forma de simples conversação e prolongar-se em entrevistas individuais, 
coletivas ou em seminários (MARTINS e THEOPHILO, 2007, p.73). 

 

Cobra (2006) define que o processo de vendas é uma sequência de passos ou etapas 

através das quais os vendedores realizam a venda, e podem ser aplicadas em diferentes 

setores e em diferentes cenários, sendo elas a prospecção: os vendedores utilizam 

técnicas diversificadas para identificar potenciais clientes; a pré-abordagem: os 

vendedores coletam informações sobre os clientes para que eles possam se preparar para 

efetuarem uma boa apresentação e assim fazer a visita; a abordagem: com o intuito de 

garantir uma boa impressão inicial, além de despertar a atenção e o interesse do cliente, 

este passo está relacionado aos primeiros minutos de uma visita de venda. 
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Segundo Las Casas (2006) os intermediários justificam-se por realizar certas tarefas de 

Marketing que são necessárias para a venda de produtos ou serviços: alguém tem que 

fazê-los, não importa quem. Por isso, ao nomear intermediários, o fabricante transfere 

algumas de suas funções para outros. Uma das maiores vantagens com a utilização 

desse canal de distribuição é o nível de abrangência de cobertura de um mercado; com 

esses intermediários, aumenta o nível de contatos. 

 

O representante comercial não possui nenhum vínculo empregatício com a indústria e 

sim um acordo contratual, conforme regulamento da Lei Federal N.º4.886/65, alterada 

pela Lei Federal N.º 8.420/92. É este contrato que determina qual a relação ou o vínculo 

existente entre o Representante e a Empresa representada, quais funções esses 

representantes desempenharão. Esse tipo de trabalho contratado é realizado pelos 

profissionais da área de representantes comerciais. 

 

Segundo Campos (2008), são de suma importância para o contratante, pois ele poderá 

escoar seu produto nas regiões delimitadas pela empresa e, em troca, recebe deles 

mapas de vendas mostrando a evolução em sua região de atuação, dando, assim, noção 

para traçar uma melhor elaboração de estratégias para o representado. Com essa noção 

de resultados, tem como o empresário observar qual região é representada que esta mais 

supre, saindo ou não.  

 

Com a diversidade e exigências do mercado consumidor moderno, Cobra (2009) diz que 

os vendedores modernos não podem ser apenas um apresentador de informações acerca 

de seus produtos ou serviços; eles devem estar aptos a responder a uma enorme gama de 

necessidades do seu cliente antes, durante e após a venda.  

 

2  METODOLOGIA 

 

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa descritiva, de caráter quantitativo. Utilizou-

se das técnicas de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, esta última amparada pelo 

uso de entrevistas. A pesquisa bibliográfica é uma etapa fundamental em todo trabalho 

científico que influencia todas as etapas de uma pesquisa, na medida em que oferece o 

embasamento teórico para o estudo. Consiste no levantamento, seleção, fichamento e 

arquivamento de informações relacionadas à pesquisa (AMARAL, 2007, p.05). 
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Após a pesquisa bibliográfica, foi realizada a pesquisa de campo, que contribuiu para 

constatar os objetivos propostos. Para Ruiz (2002, p. 50), “a pesquisa de campo consiste 

na observação dos fatos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados e no 

registro de variáveis presumivelmente relevantes para ulteriores análises”.  

Sendo assim, compuseram a amostra deste estudo 6 representantes comerciais região do 

norte de Minas Gerais que foram entrevistados pelos pesquisadores. 

 

O bom representante comercial, por meio de seu trabalho, de sua dedicação, atenção, 

organização e comprometimento com o cliente, desempenha um importe papel para a 

sociedade. Cobra (2009) descreve que os vendedores mostram seu papel na sociedade 

profissional do ramo de vendedor que é de grande importância no mercado como 

desencadeador de negócios e supridor das necessidades, proporcionando, assim, um 

retorno de investimentos de sua empresa como representante e do seu representado, 

contribuindo de diversas maneiras à sociedade econômica do país em que vive. 

 

3  APRESENTAÇÃO ANALISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

As respostas coletadas dos depoimentos dos entrevistados relatam que o representante 

comercial no mesmo momento em que está vendendo, divulga aquele produto por ele 

representado que poderá ser primário, secundário ou outro. Na opinião dos 

entrevistados, o representante comercial faz um papel quase de um administrador geral 

perante seus clientes, dando suporte no gerenciamento de estoque, auxiliando, muitas 

vezes, uma média de quantidade gasta por cada produto durante certo período. Com 

esse auxílio, o cliente terá uma noção de quanto poderá comprar, durante determinado 

período, auxiliando da melhor forma para que não falte embalagem aos seus produtos e 

que estas cheguem, conforme o desejado para o consumidor final.  

 

O vendedor representante comercial de embalagens na área alimentícia vem sendo cada 

vez mais preparado para lidar com os clientes e produtos que, por si próprio é cobrado 

cada vez mais pelo mercado consumidor. A cobrança por mais negócios pelo seu 

representado e por sua própria carteira faz com que busque sempre dedicar boa parte do 

tempo lidando com os clientes e futuros clientes, trazendo novos cadastros e 

maximizando os seus serviços.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Através desta pesquisa, constataram-se que o representante comercial, contribui com 

informações importantes para as empresas, tanto as representadas quantos os clientes, 

ou seja, as indústrias do setor alimentício, de maneira que elas possam vir a conhecer a 

fundo essa força de venda, que são os representantes comerciais.  Percebeu-se que o 

representante comercial vendedor de embalagens para produtos da indústria alimentícia, 

realiza a integração de um departamento muito importante dentro de uma organização 

produtora de embalagens para o setor alimentício, faz uma ligação externa de 

comunicações, traz para a indústria informações pertinentes do mercado e, ao mesmo 

tempo, leva a marca da empresa, fazendo marketing.  

 

A profissão de representação comercial é muito promissora e, ter boa apresentação e 

aparência é de suma importância, mas para ser um profissional eficiente e eficaz que 

atue de igual para igual com os demais concorrentes, o representante comercial 

necessita ter algumas habilidades, conhecimentos e qualidades.  

 

As habilidades necessárias são: boas habilidade de vendas; boa habilidade de 

comunicação; saber planejar; saber gerenciar bem o seu tempo; ser organizado; 

habilidade em marketing; conhecer conceitos básicos de contabilidade; saber construir 

relacionamentos de modo a desenvolver uma parceria. 

 

Conhecimentos necessários e conhecer o cliente; conhecer a concorrência; conhecer o 

mercado; conhecer o produto; conhecer as políticas e procedimentos da empresa.  

 

Qualidades necessárias: ser amigável; ser paciente; ser prestativo; ter autoconfiança; ser 

automotivado; ser capaz de trabalhar sob pressão. 

 

Os representantes comerciais, que apresente as demais características, tornam-se 

profissionais de confiança tornando um parceiro para os clientes e a empresa 

representada. Todo trabalho realizado por eles tem o foco voltado primeiramente no 

cliente de maneira ética, visando preservar o seu nome e do seu representado, 

procurando satisfazê-los, com o intuito de fidelizar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A expansão territorial de uma cidade ocorre sobre um espaço, que é histórico e 

socialmente produzido através da relação estabelecida entre a sociedade e a natureza.  

É sabido que a localização de pessoas, bens e equipamentos não se deu ao acaso. “O 

ordenamento do território é a arte de adequar as pessoas e a produção de riqueza ao 

território numa perspectiva de desenvolvimento.” Gaspar (1995, p.5)  

 

No Brasil, a preocupação com as cidades de porte médio remonta à década de 1970, a 

partir da formulação e implementação de programas governamentais direcionados a este 

segmento da rede urbana, através da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 

(PNDU) que compunha o II Plano Nacional de Desenvolvimento do Brasil (II PND). O 

PNDU surge da necessidade de conter a população que migrava para as grandes 

metrópoles brasileiras, bem como de compreender a forma como elas se inserem na 

dinâmica intra e inter-regional. 

 

A análise aqui apresentada refere-se à cidade de Montes Claros. Ela se constitui como o 

núcleo urbano de maior relevância econômica e infraestrutural da região norte mineira, 

por meio de sua economia, que possui como base primordial, o comércio e a indústria. 

A cidade está entre as 10 maiores cidades mineiras em tamanho demográfico, com uma 

população estimada em 385.898 habitantes, sendo a única cidade da Mesorregião Norte 

de Minas a possuir uma população superior a 100 mil habitantes. O Produto Interno 
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Bruto - PIB - de Montes Claros é o maior de sua microrregião, destacando-se na área de 

prestação de serviços. (IBGE, 2013) 

 

A cidade tornou-se um centro de convergência, no qual as cidades por ela polarizadas 

usufruem de serviços diversos, redefinindo sua organização espacial e suas funções 

regionais, bem como seu papel como cidade média de grande alcance regional. 

Portanto, surge uma questão norteadora: “quais os fatores que desencadearam o 

deslocamento dos pontos comerciais da região central de Montes Claros para as novas 

centralidades? ” 

 

Com a apresentação deste trabalho pretende-se levar um entendimento sobre as 

diversidades ocorridas na configuração espacial da cidade, a fim de que a identificação 

desses fatores possam contribuir para um ordenamento territorial adequado, bem como 

subsidiar a implantação de negócios futuros na cidade. Desta forma, tem-se como 

objetivo geral identificar os fatores que desencadearam o deslocamento dos pontos 

comerciais da região central de Montes Claros para áreas próximas às avenidas 

principais. 

 

2 CONFIGURAÇÃO ESPACIAL DA CIDADE DE MONTES CLAROS 

 

A forma como uma cidade vai crescer e os rumos dessa expansão são definidos de 

acordo com os interesses dos agentes responsáveis pela produção do espaço urbano. 

Montes Claros, cidade inserida na região norte de Minas Gerais, localizando-se ao norte 

da capital do estado, distando desta cerca de 422 km, foi palco de um crescimento 

rápido, espontâneo e desordenado, resultante do aumento demográfico com as 

transformações dos setores produtivos, o que implicou em processos contínuos da 

reestruturação urbana e nova configuração espacial observados a partir da década de 

1970.  

 

Embora situado na região Sudeste do país, na Bacia do Alto Médio São Francisco, ao 

Norte do Estado de Minas Gerais, o município de Montes Claros, devido às suas 

características climáticas, econômicas, sociais e culturais, está inserido na região 

mineira da SUDENE, sendo contemplado por todos os incentivos fiscais e financeiros 

concedidos por essa agência de desenvolvimento regional. 
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A economia do município é diversificada pelas atividades agropecuárias, industriais e de 

prestação de serviços, sendo predominante o setor terciário, com seus diversos 

segmentos de comércio e prestação de serviços, principalmente nas áreas da saúde e 

educação. Depois vem o setor secundário, com indústrias de grande porte e unidades 

produtivas de pequeno e médio porte. 

 

O projeto da ferrovia Central do Brasil de construir uma linha férrea para integrar o 

centro-sul ao nordeste teve, obrigatoriamente, que passar por Montes Claros, o que 

consolidou esse município como o grande coletor e distribuidor de produtos regionais e 

extrarregionais. Cardoso (2000, p.2002). Esse foi um dos primeiros fatores que 

impulsionou o crescimento econômico e demográfico do município, pois permitiu uma 

continuidade territorial entre o norte e o sul do país. A expansão demográfica no 

município teve seu impulso principalmente após a incorporação do Norte de Minas à 

SUDENE, em meados da década de 60. A partir da década de 70, o município tem um 

impulso econômico gerado pelas indústrias que começaram a se instalar na cidade, 

sendo que até a década anterior a sua base econômica era a pecuária e atividades ligadas 

ao campo. 

   

Não há consenso sobre um conceito de cidades médias. Sua definição depende dos 

objetivos de especialistas e de políticas públicas específicas. No entanto, o tamanho 

demográfico tem sido o critério mais aplicado para identificar as cidades médias, que 

podem ser consideradas aquelas cidades com tamanho populacional entre 100 mil até 

500 mil habitantes – população total do município, classificação dada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) assim como o IPEA.  

 

Ao estudar as cidades mineiras com mais de 100 mil habitantes, Amorim Filho, Bueno e 

Abreu (1982) consideraram Montes Claros como uma cidade média de nível superior, 

uma verdadeira “capital regional”. O estudo do IPEA/IBGE/UNICAMP (1999) 

classificou a cidade de Montes Claros como um centro regional. Nesta classificação, 

Montes Claros figura, devido a seu dinamismo e sua posição de centralidade dentro da 

região Norte de Minas, lembrando que sua abrangência ultrapassa os limites da referida 

região, chegando à região Central, Vale do Jequitinhonha e Sul da Bahia. 
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Para a compreensão da estrutura interna das cidades, é necessário pensá-las como um 

processo em contínua transformação, por isso o uso do conceito de reestruturação 

urbana no lugar do conceito clássico de estrutura urbana. Spósito (2001, p. 235) 

 

Anteriormente, a mudança da base econômica de Montes Claros, da agropecuária para a 

industrial, desencadeou uma migração intensa para a cidade de Montes Claros, a partir 

da década de 1970. Esse período é definido por Leite (2006) como o marco transitório 

da Montes Claros agrícola para a Montes Claros urbano-industrial, tendo em vista que 

foi a partir dessa industrialização que ocorreu o processo de urbanização, ou seja, a 

população urbana passou a crescer em um ritmo maior que a população rural. 

 

Segundo Lefebvre (1999), a cidade se transforma, também, em produto industrial, 

segundo as mesmas leis econômicas que regem a produção. O espaço privilegiado da 

reprodução da sociedade fica, então, subordinado à lógica do industrialismo e às 

necessidades da indústria e, como tal, deve reunir as condições de produção necessárias. 

Entre estas, com destaque, está a reprodução coletiva da força de trabalho, sintetizada 

pela habitação e por demandas complementares. O espaço urbanizado passa a se 

constituir em função das demandas colocadas ao Estado no sentido de atender tanto à 

produção industrial quanto, e particularmente, às necessidades da reprodução coletiva 

da força de trabalho. As grandes cidades industriais estendem-se, assim, sobre suas 

periferias de modo a acomodar as indústrias, seus provedores e trabalhadores, gerando 

amplas regiões urbanizadas no seu entorno: as regiões metropolitanas. 

 

3 METODOLOGIA 

  

A metodologia está baseada em levantamentos e pesquisa bibliográfica com consulta a 

livros, artigos publicados em periódicos e eventos científicos, relatórios, mapas, além de 

sites oficiais de órgãos governamentais.  

 Tais levantamentos estão organizados em três vertentes principais: parte 1 

Caracterização do município de Montes Claros; parte 2: Configuração espacial da 

cidade de Montes Claros; parte 3: Novo retrato do Brasil e da cidade de Montes Claros. 

O último passo foi a análise e interpretação dos dados os quais, após agregadas as 

informações obtidas com os conhecimentos teóricos, possibilitaram descrever os 

resultados encontrados. 
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4 ANALISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

   

As cidades médias representam importantes centros econômicos e demográficos, 

definindo novos papéis frente à recente organização territorial brasileira. O processo de 

urbanização ocorrido na cidade de Montes Claros promoveu transformações sociais, 

econômicas e políticas em sua estrutura intra e inter-regional, mais perceptível nas 

relações de consumo. 

 

A região geográfica na qual o consumidor reside exerce forte influência no seu estilo de 

vida e de consumo. As pessoas que vivem nos grandes agrupamentos urbanos, possuem 

formas de consumo distintas das pessoas que moram nas cidades próximas aos centros 

rurais.  

 

Em Montes Claros, os subcentros distantes do núcleo central passaram a atender às 

necessidades imediatas dos consumidores locais, sendo que alguns se apresentam mais 

qualificados e diversificados de acordo com as acessibilidades presentes no bairro e o 

contingente populacional.  

 

O movimento em direção aos bairros, tomado por grandes redes varejistas nas capitais 

do Brasil, como Wal Mart, Carrefour, Pão de Açúcar, que têm como objetivo atender ao 

consumidor que vê o tempo como um recurso escasso, quer comodidade e não se 

importa em pagar um pouco mais por isso, foi modelo adotado por redes menores nas 

regiões metropolitanas. Em Montes Claros, foram implantados o Villefort Atacadista, 

Bretas Supermercados, BH Supermercados, além das farmácias Minas Brasil, que é 

uma empresa que se originou na cidade.  

 

A conveniência de encontrar uma loja próxima de sua casa é uma das principais 

demandas do consumidor das grandes cidades e justifica o avanço das grandes redes no 

segmento de minimercados.  

 

No Brasil, nos últimos anos, com o aumento da renda da população, que fomentou o 

consumo, e com a dificuldade de encontrar grandes imóveis com localização, o varejo 

passou a admitir lojas menores. 
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Mesmo com o avanço tecnológico, os mercadinhos de bairro mantêm clientes fiéis em 

busca de acesso fácil, proximidade, opções de serviços e preços similares aos praticados 

por grandes redes. O crescimento do varejo de vizinhança tem sido tão relevante que 

alguns lugares já oferecem serviços que apenas os grandes ofereciam, como caixas 

eletrônicos, hortifrutigranjeiros, dentre outros.  

 

O processo de formação e consolidação das atividades comerciais e de serviços na 

periferia não tem como força propulsora apenas os fatores da acessibilidade e 

circulação. Esta descentralização, que tem como causas o crescente aumento 

populacional e o estágio de saturação do comércio e dos serviços nas áreas centrais, é 

uma alternativa para determinadas atividades que podem ganhar, com isso, novas 

demandas em função da impossibilidade de localização nas áreas centrais, devido aos 

custos de implantação, à forte concorrência, ao valor imobiliário, dentre outros. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

As transformações das cidades na atualidade independem das indústrias, antes fator 

responsável pela criação de vários centros urbanos, mas com a globalização eminente, 

surgem relações comerciais que se realizam em diferentes partes do mundo, produzindo 

características semelhantes no que se refere à mobilidade urbana.  

 

Mediante o que foi exposto nesta pesquisa, podemos perceber que o contexto histórico 

da cidade de Montes Claros aponta para um crescimento diferenciado de outras cidades 

do mesmo porte devido às diferenças históricas. Mesmo a crise ocorrida na década de 

1990, com o fim dos repasses da SUDENE que acarretou evasão de algumas indústrias 

para outros países, gerou um aprendizado e fez com que a economia da cidade 

promovesse novo realinhamento de forma a beneficiar a exploração de outros 

segmentos no mercado, dando lugar à nova conjuntura econômica, potencializando o 

surgimento de novas centralidades. 

 

A intensidade do comércio e prestação de serviços trouxeram novamente o tônus 

necessário ao fortalecimento da economia local e regional, agregando novos 

empreendimentos e consequentemente ampliando a configuração espacial da cidade.  
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Com os novos cenários apresentados, observa-se que o consumidor tem-se tornado mais 

exigente, o seu nível de conhecimento tem buscado lojas mais próximas de casa para as 

compras de reposição, o que é sinônimo de conveniência. Consequente à expansão da 

cidade, os investidores viram-se na obrigação de propiciar maior comodidade para a 

população, levando seus empreendimentos a novos espaços onde não haja 

estrangulamento do trânsito e que ofereça condições adequadas à locomoção e 

satisfação na entrega de valor ao cliente. Neste quesito, são levados em conta, ainda, a 

preocupação com a segurança que é iminente na região norte mineira. 

 

Percebe-se, ainda, que a periferia, local de concentração de um público essencialmente 

de baixa renda, antes considerada um patinho feio, constitui-se, nos dias atuais, como 

um atrativo para os estabelecimentos comerciais e de serviços. Este processo vai 

determinar, indiretamente, mudanças nos espaços periféricos, por promover alterações 

locais que impactam tanto o espaço, quanto a mobilidade e dinâmica da população. 

 

Atualmente, o comércio e o setor de serviços lideram a economia e transformam a 

cidade num ponto de convergência de população regional para o consumo de bens e 

serviços.    

 

Este trabalho permitiu analisar que a indústria de Montes Claros era fortemente 

sustentada pelos subsídios do Estado, mas com o fim dessa intervenção, a cidade 

exposta a uma situação de crise é obrigada a se ajustar, buscar novas formas de 

sobrevivência e fazer com que a economia e o mercado de trabalho voltassem a crescer 

utilizando outras fontes de recursos.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade brasileira se conscientiza cada vez mais sobre seus direitos, deveres e 

poder. Nessa perspectiva, o consumidor se sente motivado para manifestar sua opinião, 

seja através de reclamações, elogios ou sugestões. Ciente dessa realidade, as instituições 

buscam transparecer ao cliente a ética e o comprometimento nos serviços oferecidos, 

bem como estabelecer mecanismos para ouvi-los e responder adequadamente a eles. 

Nessa perspectiva, as ouvidorias representam canais democráticos que permitem 

disseminar informações e ouvir os usuários, propiciando análise, direcionamento e 

acompanhamento das demandas existentes. Na saúde, elas se configuram como 

ferramentas estratégicas responsáveis por promover a cidadania e produzir informações 

gerenciais que favoreçam a tomada de decisão. Além disso, favorecem para que o 

atendimento tenha características humanísticas e mais eficazes; permitem o 

comprometimento do conhecimento teórico e técnico da ciência médica aliado com 

aspetos afetivos, sociais, culturais e éticos (INCA, 2013). 

 

Para Vázquez et al., (2005), os mecanismos institucionais de participação da sociedade 

se classificam em dois tipos: coletivos e individuais. Os mecanismos institucionais 

coletivos referem-se às conferências e aos conselhos, ao passo que as ouvidorias 

representariam os mecanismos de controle individual. Ainda, segundo esse autor, esses 

mecanismos podem ser vistos no âmbito das variáveis dimensionais, de forma que as 

conferências e os conselhos englobam macroestruturas de controle, descritos pela forma 

de participação coletiva, planejamento e gestão das políticas em classe intangível e as 
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ouvidorias funcionam como microestruturas de controle, descritas por formas de 

participação individual e execução das políticas local de ação. 

 

Nesse contexto, a ouvidoria funciona como um canal de atendimento, cujo objetivo é 

auferir denúncias, críticas, reclamações, sugestões e elogios, que liga o cidadão à 

organização. Assim, considera-se a ouvidoria como um órgão que tem por finalidade 

estabelecer um relacionamento com o público, funcionando como uma importante 

ferramenta que busca a interação do cidadão no controle e avaliação dos serviços 

prestados. É um forte instrumento no auxílio às mudanças dentro das organizações. 

Com isso, a necessidade de implantação de um Serviço de Ouvidoria está direcionada, 

principalmente, para as mudanças para as quais a própria sociedade anseia, o cidadão se 

agrega ao atendimento, não só como receptor do serviço, mas como integrante de uma 

dinâmica de atendimento atuando de forma participativa e questionadora com o objetivo 

de mudar e melhorar a qualidade de vida de todos (BRASIL, 2010). 

 

Em 1999, surgiu a Ouvidoria Geral do SUS, a princípio foi formulada como um meio ao 

enfrentamento da pandemia da AIDS e foi institucionalizada como um canal de 

comunicação que possibilitava a mediação e a busca do equilíbrio entre os cidadãos e os 

serviços do SUS. Essa comunicação era estabelecida a partir de uma linha de 

atendimento telefônico destinada aos cidadãos para que estes esclarecessem dúvidas 

sobre a AIDS e doenças sexualmente transmissíveis (Pergunte AIDS 0800612437). 

Posteriormente acrescentou-se a esse sistema linhas exclusivas para o atendimento à 

população, tais como: Instituto Nacional do Câncer, Disque Medicamentos, Disque 

Saúde Mulher. Foi regulamentada em 2003, na XII Conferência Nacional de Saúde, a 

partir da análise das propostas apresentadas durante o evento, com o intuito de melhorar 

o canal de comunicação entre os usuários e a gestão pública. (BRASIL, 2010). 

 

Nesse contexto, ao estudar o Hospital X, no município do Norte de Minas Gerais, 

constatou-se que essa instituição presta serviços em saúde para mais de 40 municípios 

da região. Devido a essa abrangência, percebe-se a dificuldade que o órgão tem em 

gerenciar os conflitos que envolvem os cidadãos, funcionários e gestores. Com isso, 

destaca-se a importância da criação de um Sistema de Ouvidoria, uma vez que esse 

funciona como canal democrático de informações de escuta ao cidadão. Favorece a 
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melhoria da qualificação da gestão do SUS, nas três esferas de Governo, ao criar espaço 

de acolhimento das manifestações da população em geral.  

 

Dito isso, o interesse pelo tema justifica-se pela percepção de que as ouvidorias 

hospitalares se apresentam como um mecanismo que conecta de forma democrática as 

instituições, usuários e trabalhadores de saúde, além de exercer importante papel de um 

modelo de gestão com argumentos significativos que englobam a participação e o 

envolvimento do cidadão nas atividades de prestação dos serviços de saúde, 

funcionando ainda como uma ferramenta alternativa e política em que o usuário 

expressa o agrado e ou desagrado, quanto à utilização dos serviços, por meio de sua voz 

(VISMONA, 2001).  

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho iniciou-se com a pesquisa exploratória e bibliográfica, tendo em 

vista conhecer sobre o assunto a ser pesquisado. A investigação foi direcionada pela 

pesquisa qualitativa descritiva, com o intuito de aprofundar a compreensão da 

organização (GIL, 2010). Foi considerada pesquisa de campo, uma vez que se utilizou 

de fontes primárias, a partir da entrevista, realizada no período de 01 de setembro a 01 

de outubro de 2013. Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um formulário 

semiestruturado e como recurso tecnológico um gravador, que possibilitou gravar a fala 

dos entrevistados e reescrevê-las. A população estudada foram os usuários, estudada os 

profissionais da saúde e os gestores do munícipio em estudo. Para a seleção dos 

entrevistados, optou-se pela amostra não probabilística de 20 pessoas, selecionadas de 

acordo com a acessibilidade.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Em relação aos entrevistados, 10% fazem parte da equipe de gestão do Hospital, 20% 

representam o quadro de servidores que atuam nessa instituição e 70% são usuários. 

Entre os sujeitos do estudo, o sexo que predominou foi o feminino, representou 45% da 

população entrevistada. Com base na escolaridade, predominou o nível superior, 45%, 

sendo apenas 15% com o ensino fundamental. O levantamento do perfil dos sujeitos 

entrevistados foi significante para as análises dos resultados, por proporcionar uma 
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visão cultural e socioeconômica da população em estudo. Com base nesses dados, 

apurou-se, durante a análise, que o termo ouvidoria era desconhecido não só para a 

população com pouco grau de instrução (ensino fundamental), mas também para 

algumas pessoas com nível de escolaridade superior (Superior completo). 

 

A análise dos dados foi baseada nos princípios do Marketing envolvendo 

principalmente a satisfação dos usuários e a qualidade na prestação dos serviços. 

Utilizou-se como base as “Dimensões da qualidade de Serviços” discutidas por 

Hoffaman et al., (2009). Para a análise do discurso dos entrevistados, foram 

apresentadas dez categorias, assim identificadas: 

 

Categoria 1 - “O que representa a Ouvidoria?” 

Dantas (2013) esclarece que um serviço, quando ofertado, demanda respostas às 

expectativas dos clientes, de forma a atendê-las satisfatoriamente. E para que isso seja 

viável, é necessária uma reeducação no que se refere ao trato com os clientes, 

alimentando-os por meio de informações e buscando neles novas respostas. Nesse 

sentido, observa-se o posicionamento do entrevistado 6 no que se refere às expectativas 

em relação à ouvidoria: 

 
A ouvidoria, eu acho, que é uma estratégia fundamental para o diagnóstico do 
serviço, para observar como o serviço está sendo feito, como as pessoas 
trabalham e qual o reflexo dessa assistência prestada, no caso o hospital, para 
o paciente, para a equipe e para a comunidade. (Entrevistado 6) 

 

Categoria 2 - “Processo de Comunicação” 

Para Gianesi e Corrêa (2012,) as expectativas dos clientes se formam a partir de 

diversos fatores que são influenciados pelo próprio serviço que se presta e por 

comunicações expressas pelo próprio pessoal de contato.  Observa-se, que quando 

questionados sobre como funciona o processo de comunicação entre funcionários e 

clientes dentro do hospital, algumas respostas foram contraditórias, o que levou à 

percepção de que a comunicação atualmente não é suficientemente clara, como explícito 

nas respostas do entrevistado 6. 

 
Como ainda não existe o serviço de ouvidoria implantado, a gente tenta fazer 
o melhor possível através de pessoas como referência, essa referência, no 
caso, atualmente a gente tem uma funcionária da assistência social, que ela 
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exerce a função de ouvir os pacientes, os acompanhantes e trazer os 
problemas ou sugestões para a administração. (Entrevistado 6) 

 

Categoria 3 - “Viabilidade de implantação” 

Em relação à opinião dos entrevistados sobre a possibilidade do funcionamento de uma 

ouvidoria no Hospital com o objetivo de buscar a melhoria para o serviço oferecido, 

várias pessoas afirmaram que é possível, no entanto, alguns dos entrevistados não 

opinaram, por desconhecerem esse tipo de serviço. 

 
Com certeza, é muito possível e viável o funcionamento de uma ouvidoria no 
hospital. (Entrevistado 20) Com certeza, é um, será um fato inédito nesta 
cidade, neste hospital, que a própria população pede por isso. (Entrevistado 
17) 

 

Categoria 4 – “Contribuição do sistema de ouvidoria para a melhoria dos serviços 

dentro do hospital” 

Para autores como Pitermam (2012) a principal contribuição da ouvidoria para a 

instituição é a prestação de serviço de natureza mediadora que busca soluções eficazes 

para os conflitos extrajudiciais, sem caráter administrativo e executivo, valorizando 

assim a imagem da organização perante a comunidade. Na perspectiva dos 

entrevistados, o serviço de ouvidoria poderá contribuir de maneira positiva, com uma 

ressalva bastante relevante, o interesse da equipe, local de atuação e as necessidades dos 

usuários. 

 
Com certeza, mas vai depender muito da ouvidoria, das pessoas, onde vão 
receber as demandas da ouvidoria, porque não pode ficar só no papel e sim 
agir de acordo com as necessidades da população. (Entrevistado3) Sim, vai 
contribuir porque às vezes os funcionários, os gestores não sabem quais são 
as inquietações desses clientes, né, ou usuários do SUS, então vai ser através 
da conversa, dos questionamentos que a gente vai poder ofertar um serviço 
de qualidade. (Entrevistado5) 

 

Categoria 5 - “Perfil da equipe de ouvidoria” 

Oliveira (2010) ressalta que o ouvidor para estar bem preparado para exercer tal função, 

deve ser conhecedor de áreas, como a jurídica, a psicológica, a sociológica, o que 

possibilita assimilar conhecimentos técnicos na busca por resultados. Deve ser flexível, 

dinâmico, versátil, educado, determinado e disponibilidade para intervir sempre que 

solicitado.  Assim, os entrevistados destacaram que o perfil da equipe de ouvidoria 
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deverá ser definido como conhecedor da realidade do hospital, das políticas e de seus 

usuários, ser capacitado e com empatia: 

 
A equipe deve ter o perfil de que conheça a realidade do hospital, 
funcionamento, normas e as regras para poder dar ao usuário as informações 
reais. (Entrevistado 15). São pessoas extrovertidas, que têm fácil diálogo com 
as pessoas, porque quando a pessoa chega à ouvidoria ela já chega com um 
grau de insatisfação muito grande e se a recepção não for boa acaba a 
ouvidoria não servindo para nada. (Entrevistado 10) 

 

Categoria 6 - “Ganhos com a implantação dos serviços de ouvidoria de saúde 

pública, no município” 

Os ganhos com a implantação dos serviços de ouvidoria de saúde pública em Brasília de 

Minas foram apontados de maneira bastante otimista, como pôde ser constatado. 

 
O ganho é para toda a população, porque como já disse a maioria dos 
gestores às vezes eles não têm contato direto com o paciente cliente, então é 
através da ouvidoria, ele vai ter a oportunidade de saber quais as frustrações, 
o que não está sendo realizado de forma correta, para poder interferir de um 
jeito mais coerente e consistente. (Entrevistado5) 

 

Categoria 7 - “Influência do marketing nos serviços de ouvidoria” 

A Ouvidoria pode ser comparada ao marketing de relacionamento, pois ambos referem-

se a um conjunto de ações estratégicas com o objetivo de manter um bom 

relacionamento da empresa com seus clientes.  

 
Existe acho que duas formas, o marketing bom e o marketing ruim, né. 
Porque atualmente, sem o serviço de ouvidoria, sem atuar na prevenção no 
caso, né, eu acho que a gente tem o marketing ruim. Talvez, eu acho, que a 
instituição não tenha uma credibilidade, uma visibilidade tão boa em alguns 
aspectos, né, principalmente no cuidado na assistência que há muitas queixas, 
mas estou falando de forma subjetiva, porque não há dados que eu possa falar 
percentualmente que é isso, mas eu acho que vem contribuir dessa forma. 
(Entrevistado 4) 

 

Categoria 8 - “Motivos que levariam o usuário a não utilizar os serviços de 

ouvidoria e estímulos a essa manifestação” 

O medo de ser identificado seria o principal motivo para a não utilização desse serviço. 

 
Razões essas que às vezes o usuário não quer se identificar, ele tem medo de 
represália, de, é, perseguição, então eles querem fazer a reclamação, querem 
fazer o questionamento, mas não querem se identificar com medo de ser 
marcado, às vezes com medo do médico às vezes achar ruim, do próprio 
gestor, do prefeito, do médico, do enfermeiro, de uma forma geral. Às vezes 
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a gente se depara com esse tipo de situação sim. (Entrevistado 14) ... Por 
receio, por medo mesmo, por não entender o que é, podem ter medo de, não 
sei de, de, ficar marcado, vamos dizer assim, né, então, eu acho que depende 
muito de como é feita a abordagem, né, principalmente dessas pessoas que 
têm um nível de conhecimento menor, apesar que isso tem mudado muito, o 
perfil da clientela mudou, eles sabem o que querem, sabem o que podem e 
não tem medo não. (Entrevistado 8) 

 

Categoria 9 - “Benefícios advindos com a criação de uma ouvidoria” 

 
Melhorar a qualidade na gestão porque é só através de questionamentos da 
própria pessoa que tá utilizando os serviços do SUS, né. Eu estive no 
Hospital e o meu tratamento foi assim, assim, teve isso que eu não gostei, 
teve certas condutas que eu não gostei, né, eu penso que deveria ser de outra 
forma. Então vai ser através disso aí que a gente vai melhorar o serviço que já 
existe (Entrevistado 8) 
Como eu disse em alguma questão anterior é ... eu acho que é mais até 
prevenção de diagnóstico precoce, falar em uma linguagem técnica, mas é 
como se a gente fosse diagnosticar e antever os problemas e atuar. Condutas 
que são feitas inadequadas, inadequadamente, abordagens que não são feitas 
corretamente, seja com os profissionais ou com os próprios pacientes, acho 
que a gente pode tá consertando, ou aperfeiçoando isso, acho que melhorando 
a assistência de uma forma ou o serviço de forma geral e a visibilidade da 
instituição agente pode tá melhorando (Entrevistado 4). 

 

Categoria 10: “Recomendações aos gestores do Hospital Senhora Santana para a 

implantação de uma ouvidoria” 

A ouvidoria se aproxima de um sistema que proporciona excelência às organizações, 

direcionando aos gestores necessidades e as sugestões dos clientes, portanto, ela não 

deve ser vista como uma adversária e nem como ameaça aos demais setores da 

organização. Ela deve ser considerada como uma aliada interna por meio de uma 

atuação complementar e não paralela (OLIVEIRA, 2010).   

 
A ouvidoria deverá ter uma sala específica, né, que sala é essa? Uma sala que 
proporcione, é, conforto e segurança pra aquela pessoa que nos procura, né, 
uma sala onde ela vai se sentir confortável pra tá colocando as inquietações, 
reclamações ou sugestões. É visto que o cliente ou usuário do SUS tem que 
se sentir seguro, porque através da segurança que ele vai poder argumentar e 
questionar, fazer de forma correta suas manifestações (Entrevistado 5). 
Procurar um profissional capacitado e experiente nesse ramo que tenha 
qualificações, competências devidas (Entrevistado 1) Eu penso que se o 
serviço for organizado, bem organizado e que haja um esclarecimento para 
todos, desde pacientes, funcionários, mostrando que a ouvidoria tá do lado da 
maioria, né, da comunidade mesmo, que é uma ferramenta de melhoria da 
assistência dos serviços, deixando claro para todos que não vai ter 
interferências políticas, interferências externas. Acho que a partir do 
momento que divulga, que o serviço for atuante, ele por si só vai mostrar a 
importância que tem. (Entrevistado 6) 
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4 CONCLUSÃO  

 

Os resultados apresentados esclarecem a importância de se implantar o serviço de 

ouvidoria, tendo em vista que se trata de uma ferramenta importante por se tratar de um 

espaço democrático que possibilita a gestão participativa, favorecendo o diálogo entre a 

população e a organização, com o intuito de melhorar os serviços prestados. De acordo 

com a fala dos entrevistados no que se refere ao papel do ouvidor, este poderá propor 

ações interventivas para a adequação das políticas institucionais, o que irá acondicionar 

à instituição maior credibilidade e consolidação da imagem com a população.  Nesse 

contexto, surge como uma proposta que visa a não somente ampliar a qualidade de 

atendimento, mas, também, à melhoria do ambiente de trabalho por ser um setor 

responsável por gerenciar os conflitos e contribuirá para conscientizar os gestores sobre 

a necessidade de melhorar os serviços oferecidos. Portanto, trará comprometimento dos 

gestores na prestação dos serviços, além disso, possibilita à instituição aplicar práticas 

atuais de administração e utilizar o marketing moderno que busca pela satisfação de 

seus clientes internos e externos. Contudo, entende-se que, paralelamente à implantação 

desse serviço, é necessário que se faça um trabalho com o intuito de esclarecer sobre sua 

função no ambiente hospitalar, tanto para os funcionários quanto para a comunidade 

local.  
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O presente trabalho tem por objetivo discorrer sobre a dicotomia da interrupção dos 

serviços públicos de natureza essencial, de forma a aferir se tais serviços podem ou não 

ser interrompidos por falta de pagamento. Por meio de pesquisa bibliográfica com 

emprego do método hipotético-dedutivo tenciona aferir-se a divergência instaurada em 

face do conflito entre a Lei 8.078/90 e a lei 8987/95 que outorga a concessão às 

prestadoras de serviços, tais como de energia elétrica, água, esgoto e outros, quando da 

inadimplência do consumidor. É que o artigo 22 do CDC dispõe que “os órgãos 

públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer 

outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Assim, os serviços essenciais 

não podem ser interrompidos à luz do referido diploma. Por outro lado, em que pese 

amoldar-se nas mesmas perspectivas do CDC, a lei 8987/95, nos §§ 1º e 2º do art. 6º, ao 

dispor que a concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado sendo 

que “serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade 

das tarifas”, tem-se que, na ausência de pagamento, há permissivo que conduz ao corte 

do fornecimento que pode ser encontrado no § 3º inciso II do art. 6º, que discorre que 

“não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de 

emergência ou após prévio aviso, quando: por inadimplemento do usuário, considerado 

o interesse da coletividade”. No mesmo sentido, a Resolução Normativa 443 da ANEEL 

autoriza o corte do fornecimento de energia elétrica. Em consonância com a divergência 
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legislativa, cumpre também analisar a congruência de tais dispositivos legais com os 

princípios constitucionais que versam sobre o tema, notadamente o da dignidade da 

pessoa humana, do direito à: vida, moradia, saúde, segurança, ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado etc. Dessa forma, destacam-se os resultados já alcançados 

por meio da análise do problema em face da atuação do Poder Judiciário. Por fim, as 

eventuais conclusões apontam para a possibilidade de suspensão condicionada do corte, 

para a possibilidade de suspensão incondicional ou para a proibição da suspensão. As 

análises apresentadas têm por fundamentação as obras de Motta (2011), Di Pietro 

(2013), Mazza (2013), Mello (2014) e Moreira (2010). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo analisa formas de concessão e doação de áreas públicas e os impactos dessa 

prerrogativa do poder público na distribuição e utilização de áreas institucionais.  Trata 

a problemática urbana a partir da noção sociológica de espaço, assim como o 

comprometimento político do conceito público de cidade. O estudo direciona o olhar à 

questão do acesso aos bens de uso coletivo, como serviços de saúde, educação, 

habitação, lazer, transporte, segurança, dentre outros – condições essenciais para se 

viver dignamente.  

 

Não por mera coincidência, Brandão (2009, p. 3), ao mencionar uma das principais 

funções do poder público, no que se refere à valorização das demandas provindas das 

necessidades dos sujeitos que vivem na cidade, reflete uma das crenças do presente 

trabalho: 

 
(...) o fim da administração pública está em gerir os recursos de modo 
eficiente. Ora, a eficiência na gestão de recursos é meio, e não fim, da ação 
política. O fim estaria justamente na construção do espaço da cidade como 
lugar do diálogo, da liberdade, do aprimoramento e realização de cada um. 
São justamente a discussão e a perseguição desse fim que desaparecem 
quando substituímos a ideia do governo promotor do bem público pela do 
governo eficiente na gestão de recursos.  
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Tem-se como perceptível e de comum acordo a necessidade de intervenção no processo 

de crescimento e desenvolvimento do contexto urbano brasileiro, de forma a direcionar 

para um espaço mais equilibrado do ponto de vista social e espacial. De acordo com 

esse raciocínio, os conflitos entre ideologias, práticas, gestão e planejamento da ação 

pública despertam para indagações acerca das prioridades e finalidades dessa última.  

 

Sob esse panorama, procura-se ressaltar os conflitos ideológicos e práticos advindos das 

deliberações do poder público, no que tange às ações eleitas como prioritárias e às 

finalidades para as quais os espaços urbanos têm sido direcionados. Em conformidade 

com a realidade nacional está o ambiente urbano de Montes Claros/MG, que, por isso, é 

o lócus da pesquisa de campo. Além disso, a cidade apresenta formas específicas de 

construção e produção do seu espaço urbano, que trazem à tona o debate acerca dos 

critérios de uso e ocupação desse espaço.  

 

1.1 A ocupação do solo urbano de Montes Claros  

 

Ao estudar a dinâmica espacial da cidade de Montes Claros através do mapeamento do 

solo urbano, sob a perspectiva de que mudanças nas formas de usá-lo indicam 

transformações no sistema urbano local em função de processos recentes, Leite (2011) 

mostra que dos 101 km² da área urbana da cidade, 59,8 km² encontram-se ocupados, o 

que representa um percentual de 59,3% do perímetro urbano, enquanto 41,2 km² não 

estão ocupados, correspondendo a 41,7% da área urbana. 

 

Leite (2011) ressalta que a extensão não ocupada acrescenta terrenos que não podem 

sofrer ocupação humana, já que possuem impedimentos naturais e legais, como os 

lagos, os parques e as áreas de preservação. Tal aspecto é relevante, pois os dados 

revelados podem expressar a ideia de que a área não ocupada representa o potencial de 

solo a ser tomado futuramente, contudo, isso não procede.  

 

A respeito da região sul da cidade, Leite (2011) afirma que não ocorreu o mesmo, já que 

a área possui fatores que colaboram para a valorização imobiliária, como shopping 

center, faculdades e parques urbanos. Assim “(...) a região sul apresenta alto grau de 

ocupação. Os fatores responsáveis por essa situação podem ser explicados pela 

concentração de investimentos públicos e privados nessa área” (LEITE, 2011, p. 164).                               
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Uma exceção à concentração das classes de alta renda da região centro-oeste, são 

duas áreas que se encontram avulsas na região nordeste da cidade, onde se localizam os 

bairros Jaraguá e Guarujá. Tais loteamentos surgiram por uma tentativa de cunhar novas 

oportunidades de moradia para a população de renda elevada, e se destacam por 

possuírem ruas com alamedas, sendo os únicos a usar esse padrão em Montes Claros 

(LEITE, 2011). 

 

É notória a percepção de que o espaço urbano de Montes Claros possui um modelo de 

distribuição de áreas fragmentado e, mais do que isso, um modelo que historicamente se 

prestou à valorização do capital, de forma que as políticas públicas se direcionaram para 

as áreas de interesse dos detentores desse capital. Como resultado de um processo de 

ruptura com as premissas fundamentais de igualdade e justiça social, que deveriam se 

fazer presentes no espaço urbano, cria-se um ambiente propício à segregação 

socioespacial, assim como para o agravamento das desigualdades socioeconômicas. 

 

Tal realidade traz à baila uma proposital “inoperância" do poder público municipal 

diante da gestão pública do seu território, assim como evidencia a sua ausência, ou 

ainda, a sua omissão perante os critérios de deliberação das áreas institucionais e do 

planejamento da cidade. Proposital porque explicita uma relação de êxito entre poder 

público e demandas privadas, ou seja, se por um lado a falta de critérios na gestão do 

solo urbano representa o desdém às demandas coletivas, por outro, denota a eficiência 

político-administrativa ante os interesses dos segmentos sociais.   

 

2 METODOLOGIA CIENTIFICA 

 

A metodologia do estudo constituiu-se pelo âmbito teórico e pelo âmbito empírico. O 

primeiro caracteriza-se pela revisão bibliográfica e o segundo, pela pesquisa documental 

e quantitativa, com análises qualitativas perpassando todas as etapas do estudo. A 

pesquisa centrou-se nas decisões políticas tomadas formalmente pelas autoridades 

públicas, atendendo às demandas de segmentos sociais. Para que fosse possível 

mensurar a perda desses espaços, adotaram-se como instrumento os projetos de lei 

municipais aprovados entre os anos 2000 a 2010, na Câmara de Vereadores.  
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Inicialmente, foi feito um levantamento documental nos arquivos da Câmara Municipal 

de Montes Claros, local que abriga as leis e projetos de lei do município, onde foram 

selecionados os documentos enquadrados na seção de imóveis públicos, ou seja, aqueles 

que pertencem à categoria de bens públicos, que são todos aqueles que pertencem às 

pessoas jurídicas de Direito Público, ou seja, União, Distrito Federal, Municípios, 

Autarquias e Fundações Públicas. 

 

Foram coletados 147 projetos de lei aprovados dentro do marco temporal de 2000 a 

2010, que dispõem acerca de 282 áreas públicas de Montes Claros, os quais dispunham 

sobre 282 terrenos, sendo 27 no ano 2000; 15 em 2001; 26 em 2002; 11 em 2003; 40 em 

2004; 21 em 2005; 16 em 2006; 45 em 2007; 42 em 2008; 14 em 2009; e 25 em 

2010.Esse quantitativo foi categorizado em função da natureza do procedimento 

executado.  

 

Em seguida, utilizou-se da análise de conteúdo9 como técnica metodológica, por se 

tratar de saliente instrumento no estudo dos processos de construção social, conforme 

afirmam Berger e Luckmann (1987, p. 11), quando asseveram que “a realidade é 

construída socialmente e que a sociologia do conhecimento deve analisar o processo em 

que este fato ocorre”.  

 

Realizou-se uma análise documental dos 147 projetos de lei de imóveis públicos que 

foram identificados, assinalando a sua entidade doadora, entidade receptora, a 

localização e o tamanho da área, assim como a finalidade para a qual foi direcionado o 

(s) terreno (s). Como método, utilizou-se da análise de conteúdo, por se tratar de um 

instrumento relevante no estudo dos processos de construção social. 

 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

  

Perante a prática administrativa dos projetos de lei municipais, algumas relações se 

destacam. Uma delas é a relação de sobreposição do Poder Executivo ao Poder 

                                                            
9 De acordo com a perspectiva de Bardin (2009), a análise de conteúdo, enquanto método torna-se um 
conjunto de técnicas de análise das comunicações que utilizam procedimentos sistemáticos e tem 
objetivos descritivos na leitura dos conteúdos textuais. Portanto, no decorrer da pesquisa faz-se relevante 
a utilização de procedimentos que construam uma lógica de raciocínio, induzindo, assim, a uma 
percepção organizada do fenômeno pesquisado.  
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Legislativo, em virtude da premissa legal constante no Estatuto da Cidade de que o 

Executivo deve exercer a função de articulador do planejamento urbano nos municípios, 

cabendo à Câmara de Vereadores a função de apreciar as solicitações do primeiro. Outra 

questão a ser ressaltada é o envolvimento entre o Poder Executivo e os grupos sociais 

no atendimento de demandas específicas, que tendem a relegar a segundo plano os 

interesses coletivos. 

 

Um dos aspectos que também merece destaque são as acepções inferidas às operações 

demandadas pelos projetos de lei que dispõem sobre imóveis públicos, por 

apresentarem em que tipo de demanda social ou administrativa (no que tange às 

necessidades da administração pública) cada uma delas pode ser aplicada. Essas 

operações apresentam-se em termos específicos definidos pelo Direito Administrativo 

brasileiro, e conferem ao poder público municipal autonomia para gerir a cidade, o que, 

por consequência, lhe garante o direito de, com as devidas ressalvas legais, dispor sobre 

o solo urbano e sobre os bens que estão sob o seu domínio, instrumentalizando as 

ferramentas jurídico-administrativas disponíveis para isso. 

 

Esses instrumentos evidenciam-se por interferirem diretamente no uso do solo urbano 

de Montes Claros e, por manifestarem as finalidades para as quais as administrações 

municipais que atuaram no período analisado, de 2000 a 2010, direcionaram as áreas de 

uso comum, de forma a demonstrar as suas lógicas de gestão; o que mostra, também, 

uma tendência de expansão do ambiente urbano a partir das categorias de entidades 

receptoras, beneficiárias ou donatárias de imóveis públicos que se destacaram durante 

esse período. 

 

De modo geral, as ações do poder público se concentraram em destinar áreas para 

construção ou ampliação de sedes de entidades de características diversas, o que leva a 

crer que os espaços da cidade de Montes Claros têm sido dedicados ao atendimento de 

demandas fragmentadas e específicas de interesses privados ou de interesse de grupos 

sociais, concebendo-se a ideia de que esses pleitos retornam em benefícios também 

específicos e fragmentados, isto é, para segmentos da sociedade, para uma parte e não 

para o todo. 
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Em contrapartida, há uma minoria de áreas direcionadas para o funcionamento de 

espaços e serviços de uso coletivo. Como exemplo, há apenas 1 área deliberada para 

construção de quadra poliesportiva, já que a construção de uma outra quadra citada no 

banco de dados do Apêndice V foi doada para a construção junto a um templo religioso 

e salas de aulas. O referido panorama demonstra que, além de não priorizar as demandas 

coletivas, o poder público municipal pouco investiu na promoção de qualidade de vida 

urbana, aparentemente desprezando o primado básico de que o lazer é um elemento 

fundamental para esse processo. 

 

Apesar de o campo do lazer ser constituído por uma multiplicidade de contentos 

culturais, compreende-se que este e sua relação com a qualidade de vida urbana, 

particularmente em Montes Claros, se efetivam a partir de uma conexão com a vivência 

físico-esportiva, devido à sua analogia com o uso de espaços e equipamentos públicos 

disponíveis e com a noção de que a atividade física faz parte da adoção e prática de um 

estilo de vida saudável, cooperando, assim, para o bem-estar da população. 

 

Nota-se que, nas informações coletadas acerca do espaço urbano de Montes Claros, há 

uma tendência dos legisladores dos três mandatos eleitorais do Poder Executivo que 

ocorreram de 2000 a 2010; em matéria urbanística, a preocupação primordial não foi 

proporcionar correções de distorções de ordem estrutural em áreas menos favorecidas, e 

nem de evitar o crescimento urbano desordenado, mas percebe-se que houve um 

impulso, junto ao mercado imobiliário, em inflacionar determinadas áreas da cidade de 

modo a não permitir que estas fossem adensadas. 

 

Esta realidade demonstra que, a viabilidade da execução de determinadas ações estavam 

mais condicionadas às prioridades estabelecidas pelo poder público, em prol das 

demandas apresentadas por setores da sociedade. Tais setores representam grupos de 

pressão que procuram estabelecer reivindicações a partir da sua intensa participação no 

contexto político local e evidenciam uma fragilidade no processo participativo dos 

setores que possuem pouca ou não possuem representatividade. 

 

Salienta-se que a responsabilidade de promover uma gestão democrática do solo urbano 

e das demandas sociais não compete somente ao poder público, já que a democracia 

pressupõe direitos e deveres, portanto, uma gestão democrática pressupõe 
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coparticipação de todos os agentes e sujeitos responsáveis pelo desenvolvimento da 

cidade, e envolvidos diretamente nas variadas e permanentes questões apresentadas no 

cotidiano desse ambiente. Quanto mais heterogênea for a participação social em 

conselhos de política urbana, proposição de projetos, leis orçamentárias etc., mais ela 

tende a estimular a prevalência do interesse social coletivo sobre os interesses 

particulares, de forma a criar um espaço urbano mais justo e equilibrado. 

 

Diante disso, a realidade demonstrada corrobora com a ideia de que cada vez mais os 

espaços da cidade, especificamente de Montes Claros, têm sido conduzidos para o uso 

de anseios particularistas ou grupais, afetando, assim, a dimensão pública do ambiente 

urbano. Esse processo implicou em uma configuração do espaço urbano com 

características peculiares, em função da ausência critérios ou do estabelecimento de 

critérios de ordem parcial na instrumentalização dos mecanismos de gestão pública, e 

permanece ditando quais os segmentos sociais têm preponderado na estrutura urbana 

local. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por ser Montes Claros uma cidade que teve o seu processo de ocupação e de evolução 

demográfica calcado em um método involuntário, advindo dos intensos fluxos 

migratórios a partir da década de 1970, o seu ambiente urbano cresceu de forma rápida e 

desordenada, e refletiu em uma periferização de áreas da cidade que foram ocupadas 

pela população de baixa renda, e na valorização imobiliária de outras, ocupadas pela 

população de renda média e alta. Em decorrência disso, em conluio com o fenômeno do 

crescimento urbano, aumentou-se a falta de infraestrutura para receber tamanho 

contingente e, com isso, iniciou-se um processo de segregação socioespacial.  

 

Esse processo de expansão urbana aconteceu, dentre outros fatores, como a sua 

interessante localização geográfica, facilitadora do acesso às principais capitais 

nacionais, devido ao fato de a cidade ter sido reconhecida como polo urbano da 

mesorregião do Norte de Minas e, via de consequência, ter atraído investimentos 

advindos da sua inserção na Área Mineira da Sudene. Os recursos e a instalação de 

indústrias, bem como a consolidação de empresas do ramo comercial e de serviços 

potencializaram o desenvolvimento urbano local e consolidaram Montes Claros como 
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um núcleo urbano. Entretanto, houve um desencontro desses propósitos com os 

acontecimentos gerados pelas políticas urbanas aplicadas. Esses fatores suscitaram, 

desde então, um novo olhar para as formas de articulação das políticas urbanas para a 

cidade, que inferissem ações que determinaram intervenções precisas na sua estrutura 

urbana.  

 

Montes Claros tem vivido um processo de valorização dos interesses de classe no 

âmbito do planejamento das políticas urbanas, e nas destinações a que têm servido os 

seus espaços públicos. Aliado a isso, há um impulso do poder público em fazer valer 

medidas de controle com instrumentos político-administrativos que fortaleçam tal ideia, 

sobrepondo-as às necessidades coletivas.  

 

Como tencionou demonstrar a análise dos dados coletados na pesquisa de campo, as 

ações do poder público se concentraram em destinar áreas para a construção ou a 

ampliação de sedes de entidades de características diversas, o que leva a crer que os 

espaços da cidade de Montes Claros têm sido dedicados ao atendimento de demandas de 

grupos sociais específicos, que possuem interesses públicos ou privados, e representam 

pleitos que se revertem em benefícios unilaterais, para as classes sociais peculiares. 

 

Em evidente contraste, há uma minoria de áreas direcionadas para o funcionamento de 

serviços coletivos, mostrando que há uma perda da dimensão pública nas ações da 

administração municipal e que, especialmente, se reflete na perda da dimensão pública 

da cidade. 

 

Nesse raciocínio, intui-se que há um extenso caminho a ser perseguido pelas 

Administrações Públicas Municipais para que estas redesenhem as suas formas de 

planejar e de gerir a cidade. Essa trajetória assinala para a discussão central deste 

estudo, que consiste em pensar sobre o dever ser da função social da cidade, a partir do 

cumprimento da função do Estado em garantir que os cidadãos tenham o direito previsto 

constitucional e socialmente de usufruir e habitar a cidade. 

 

Por isso, sugere-se pensar na função social da cidade sob uma perspectiva sociológica, 

em que se exige um exercício de inter-relação entre todos os componentes do corpo 

social urbano, considerando os seus aspectos objetivos e subjetivos. É sopesar que o 
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significado do existir humano em um contexto urbano, bem como da forma como o 

ambiente externo lhe serve, se entrelaçam a processos de ordem individual, pública, 

social e estatal que, juntos, construíram no decorrer da história e permanecem 

construindo dinamicamente o sentido da cidade.  

 

Por último, reitera-se que a atenção para o não comprometimento da função social da 

cidade, na medida em que se deixa de privilegiar ações que desenvolvam espaços de 

circulação e de convivência às pessoas, em especial, aos coletivos estigmatizados, 

restringindo-se cada vez mais as formas de se habitar a cidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho aborda a estratégia do CRM - Customer Relationship Management, 

utilizado como ferramenta, para que possa ser feito um planejamento estratégico 

visando às necessidades e interação com o cliente. A ferramenta CRM transforma as 

informações do dia a dia da empresa e dos clientes, para a tomada de decisão e torna-se 

um grande fator competitivo, com ênfase no relacionamento de longo prazo, para as 

empresas que buscam permanecer no mercado.  

 

Las Casas (2006, p.148) diz que “É necessário conhecer os hábitos de consumo e 

padrões de compra dos clientes na região de atuação para se determinar que tipo de 

serviço será prestado”. 

 

Assim, o relacionamento com clientes tem recebido uma atenção constante das 

empresas, visto que a aplicação de um relacionamento personalizado gera bons negócios 

e que a fidelidade e rentabilidade andam juntas, no mesmo ritmo da satisfação dos 

consumidores. 

 

Para manter um relacionamento sólido entre clientes e empresa podem ser 

desenvolvidos, por exemplo, programas de incentivo, como planos estratégicos e 

táticos, facilitando uma maior proximidade entre o cliente e a empresa. Quanto maior a 
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interação entre ambos, mais a empresa pode inibir o surgimento de concorrência. 

(COBRA, 2007). 

 

Segundo Schiffman e Kanuk (2009), a fidelidade do cliente é baseada no valor que a 

empresa lhe oferece, esse valor deve ser atribuído de maneira mais eficaz que o da 

concorrência. Com isso, a empresa pode manter clientes extremamente satisfeitos e 

também faz com que eles permaneçam com a empresa por mais tempo. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Este trabalho aborda uma discussão da utilização da ferramenta CRM e como pode 

influenciar nas estratégias da empresa. No desenvolvimento deste estudo, adotou-se a 

pesquisa qualitativa, para criar uma maior familiaridade com o tema. Em relação aos 

aspectos metodológicos, temos uma pesquisa bibliográfica, baseada em literatura já 

existente. 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Marketing 

 

É um processo no qual as pessoas podem planejar estratégias para promover o fluxo de 

bens e serviços e também atender às necessidades e desejos dos consumidores. O 

processo de marketing propõe que os desejos dos clientes sejam identificados para que 

haja um acompanhamento de suas perspectivas, resultando na satisfação após a 

aquisição do bem ou serviço. (BOONE & KURTZ,1998). 

 

De acordo com Hooley (2005), existem alguns princípios que podem levar o marketing 

a manter a interação com o cliente e ajudar a organização a evoluir. Para essa boa 

interação, deve-se ter foco no cliente, investigá-lo é a melhor forma de saber o que ele 

pensa e de que necessita. Alguns fatores podem ser decisivos para a negociação e a 

conquista do cliente, é necessárias habilidades, conhecimento, uma boa relação e, além 

disso, um bom gerenciamento. Os clientes não compram somente produtos, mas 

também seus agregados, benefícios que lhes os proporcionam satisfação. A empresa 

deve focar em valorização, principalmente no quesito relacionamento. O marketing é 
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trabalho de todos os colaboradores da empresa, pois percebe- se que a ação em conjunto 

reflete mais na satisfação sentida pelo cliente.  

 

Segundo Las Casas (2006, p.13), “As empresas aplicam o conceito de marketing com o 

objetivo de conquistar os seus consumidores e com isso alcançar suas metas e objetivos 

de venda”. E complementa dizendo que, grandes empresas têm o marketing como 

processo que visa desenvolver estratégias de vendas, identificando em cada perfil uma 

forma de abordagem distinta. Um simples fato de fazer um feedback com o cliente, um 

cartão de promoções ou até mesmo um convite para um evento especial faze com que 

desperte no consumidor o interesse de compra. 

 

Para a captura e a conservação de clientes, a organização deve compreender que as 

pessoas têm necessidades físicas, individuais e sociais. As físicas se referem a vestuário, 

segurança, conforto e abrigo; as sociais estão ligadas a bens e afeto e, por fim, as 

individuais se referem ao conhecimento e autoexpressão. Essas necessidades não foram 

inventadas, são elementos básicos da condição humana. Pode-se dizer também que há 

os desejos humanos que são movidos pela particularidade e individualidade. Esses 

desejos são limitados e dispõem de recursos finitos para a busca de valor e satisfação, 

que se tornam demandas, quando apoiadas pelo poder de compra. Dessa forma, os 

produtos e os serviços escolhidos poderão oferecer um mix entre valores e benefícios 

(KOTLER; 1998). 

 

3.1.1 Marketing de Relacionamento 

 

O Marketing de Relacionamento, segundo Madruga (2006), surgiu na década de 80 na 

área acadêmica, o marketing convencional não tinha muita eficácia. Hoje ele é 

considerado um dos temas mais importantes do nosso mundo contemporâneo de 

negócios, trazendo maior proximidade entre organizações e seus clientes, 

consequentemente, a fidelização. 

 

Bogmann (2000, p.32) acredita que “traçar uma nova relação entre cliente e empresa, é 

de fundamental importância para o profissional de marketing que deseja ser eficaz como 

integrador, trazendo o cliente para dentro da empresa e como participante ativo do 

desenvolvimento desses bens e serviços”. 
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A tecnologia da informação pode ser um forte aliado para estreitar os laços entre 

empresa e cliente, como, por exemplo, o uso do computador para o armazenamento de 

dados e o uso de planilhas. (BOONE E KURTZ, 1998). 

 

O Marketing de Relacionamento é aquele que se preocupa com o tratamento 

personalizado e diferenciado dos clientes. O cliente deve ser considerado como pessoa 

principal da empresa e como tal deve ser valorizado e preservado. Pode-se observar que 

o marketing de relacionamento é o uso de uma ampla gama de técnicas e processos de 

marketing, vendas, comunicação e zelo com o cliente, para identificar seus clientes de 

forma individualizada e nominal, e criar um relacionamento entre empresa e esses 

clientes – administrando esse relacionamento para o benefício destes e da empresa. Isso 

consequentemente se dará em um relacionamento que se prolongará por muitas 

transações. (STONE, 1998). 

 

Uma das intenções do marketing de relacionamento é fazer com que os clientes sejam 

fiéis à organização e que defendam a empresa e que eles incentivem outras pessoas a 

comprarem. O marketing de relacionamento também é utilizado para reativar cliente 

que já não consuma mais na organização e trazer de volta cliente que tenha ficado 

insatisfeito. Ele desenvolve a relação entre cliente e organização e interfere 

positivamente para que essas relações sejam prolongadas visando ao benefício mútuo 

entre ambos. Essas boas relações podem extrair do cliente os maus hábitos, preferências 

e ajudar na busca por novos clientes que tenham potencial de compra. (KOTLER, 

1998). 

 

3.2 Fidelização 

 

De acordo com Las Casas (2006, p.28), “O conceito de fidelidade significa que os 

clientes continuam a comprar de uma empresa por que acreditam que ela tenha bons 

produtos ou serviços”. O autor acredita que a fidelização é a conquista contínua do 

cliente e é também a consequência da boa utilização das ferramentas de marketing para 

obter um diferencial competitivo. 

 

Mowen e Minor (2003, p.234) pensam que “A fidelidade esta intimamente ligada à 

satisfação do consumidor e do seu comportamento de reclamação” e acrescentam que 
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quando o cliente se torna fiel, ele faz um compromisso com a marca. Esse compromisso 

se dá pelo laço emocional e psicológico que o cliente cria com a empresa.  

 

Os clientes têm percepções diferentes, normalmente eles avaliam o produto, serviço e 

atendimento baseados em suas expectativas. (SCHIFFMAN E KANUK, 2009). 

 

Segundo Kotler (1998), satisfação é o sentimento de prazer ou de desapontamento 

resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto (ou resultado) em 

relação às expectativas da pessoa. Ainda segundo o autor, a satisfação deve ser 

completa: 

 
Muitas empresas visam à alta satisfação porque os consumidores que 
estiverem apenas satisfeitos estarão dispostos a mudar quando surgir uma 
melhor oferta. Os plenamente satisfeitos estão menos dispostos a mudar. A 
alta satisfação ou o encanto cria afinidade emocional com a marca, não 
apenas preferência racional. O resultado é a alta lealdade do consumidor. 
(KOTLER, 1998, p.53). 

 

RAPHEL (1996, p.11) nos apresenta uma tipologia do cliente que é denominada Escada 

da Fidelidade apud BOGMANN (2000, p.37).  

 
A escada da fidelidade 
Prospects: pessoas que podem estar interessadas em comprar de você; 
Shoppers: pessoas que visitaram seu negócio pelo menos uma vez; 
Clientes eventuais: pessoas que adquiriram um ou mais produtos ou serviços 
de seu negócio; 
Clientes regulares: pessoas que adquirem regularmente seus produtos ou 
serviços; 
Defensores: pessoas que elogiam a qualidade de seu negócio a quem quiser 
ouvir. 

 

 
Figura 1 – A escada da fidelidade – Classificação de clientes atuais e prospectivos, segundo RAPHEL, 

Murray e RAPHEL, Neil. 
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3.3 CRM (Customer Relationship Management) 

 

A ferramenta CRM é utilizada em busca do aperfeiçoamento do relacionamento com o 

cliente, durante todo um ciclo do cliente dentro da empresa, e não visando somente à 

lucratividade. De maneira mais clara, pode-se dizer que o CRM é uma ferramenta criada 

especialmente para atender melhor o cliente, de forma individual e personalizada, e 

também para antecipar a necessidade dos clientes. (BOGMANN, 2000). 

 

O CRM (Customer Relationship Management - Gerenciamento de Relacionamento com 

o Cliente) possui o foco no consumidor, cada vez mais exigente, bem interado, que 

busca na empresa não somente a compra, mas sim uma parceria mútua. Esse cliente 

procura relacionamento, amizade, confiança e tratamento especial e personalizado. 

(MADRUGA, 2006). 

 

3.4 CRM como Ferramenta Estratégica 

 

De acordo com Boone e Kurtz (1998), as relações entre os clientes e as empresas podem 

ser grandes estratégicas benéficas. Identificando cada individualidade do cliente e 

mantendo relações específicas, há grandes chances de as empresas concentrarem o 

maior número possível de clientes. Os Gestores poderão armazenar dados vitais de cada 

cliente para que, através desses dados, possa haver perspectivas de negócios. 

Segundo Brown (2001, p.11) 

 
(...) o CRM permite que uma empresa aborde todos os tipos de clientes que 
ela atendeu ou atende em momentos diferentes de seu ciclo de vida, que 
escolha o programa de marketing que melhor se enquadre com o ponto de 
vista de um cliente em relação à empresa e sua vontade de comprar os 
serviços e produtos oferecidos. 

 

Dada à posição assumida pelo autor acima, o CRM permite também a reconquista do 

cliente que já não é mais frequente na empresa, permite também criar fidelidade entre os 

que já fazem parte de um ciclo de compras constante, além de possibilitar o aumento 

das vendas utilizando o serviço como venda cruzada para esses clientes e explorar a 

possibilidade da conquista de novos clientes. 

 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

597 
 

Pizzinatto (2005) relata que as empresas que buscam fidelização dos clientes tentam 

desenvolver confiança e relacionamentos. Os clientes importantes necessitam de 

atenção constante. As empresas afinam os pontos de contato entre as pessoas, os 

processos, a marca e a tecnologia utilizada, tendo como base o ponto de vista do cliente, 

que resulta em lealdade do cliente e rentabilidade para a empresa. O CRM pode ser 

considerado como uma ferramenta estratégica para a facilitação do gerenciamento e 

tomada de decisões. 

 

De acordo com Madruga (2004), para o CRM ser utilizado como ferramenta estratégica, 

é necessário o desenvolvimento de um plano de ação no qual sejam definidos: 

planejamento, treinamento dos colaboradores, a estrutura e, por fim, a implementação. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir que este estudo mostrou, através da bibliografia pesquisada, que a 

utilização do CRM pode auxiliar a empresa na fidelização de clientes e consequente 

aumento das vendas, pois permite que a empresa alinhe seus objetivos às necessidades 

do cliente.  

 

O consumidor tornou-se mais exigente e as organizações se viram forçadas a 

individualizar e personalizar o atendimento, para satisfazerem melhor a essas 

necessidades e, a partir de então, as organizações começaram a notar a importância do 

CRM, com o marketing de relacionamento, nas decisões estratégicas para a prospecção 

e fidelização dos clientes que passam a ver a empresa, não como um simples fornecedor 

de produtos ou serviços, mas como um parceiro que procura atender a seus anseios. 

Observa-se que a ferramenta CRM permite que a empresa tenha um relacionamento 

mais próximo com o cliente, mais ligado às suas necessidades. Com foco nas 

necessidades e satisfação dos clientes, a qualidade dos produtos e/ou serviços oferecidos 

pela empresa passam a estar vinculados aos processos e áreas da organização, tornando-

se todos, por meio de planejamento, responsáveis pelos efeitos, benefícios e vantagens 

obtidos pela ferramenta, que serão os passos impulsionadores para o desenvolvimento, 

sobrevivência e crescimento da empresa. 
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Ao estabelecer uma nova relação com o cliente, este se torna ativo no planejamento e 

nas decisões que a empresa irá tomar, com relação ao mercado e com vistas a perpetuar 

o máximo possível esta relação, de forma individual e personalizada. Espera-se, assim, 

que o cliente continue a realizar compras na empresa e esta, por sua vez, procure 

atender às expectativas dos clientes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho busca estudar como a cultura organizacional relaciona-se com a satisfação 

do consumidor e justifica-se pelo fato da cultura organizacional ser um elo entre a 

organização e o consumidor e fazer esta ligação com qualidade representa um 

diferencial competitivo, dado que estes estão cada vez mais exigentes. 

 

Segundo Chiavenato (2005), atualmente as empresas vem substituindo o tradicional 

foco no produto pelo foco no cliente, o mesmo afirma a necessidade de focalizar o 

cliente que irá utilizar o produto e não somente o produto em si. Trata-se de entender e 

interpretar o cliente para saber a maneira como ele pensa, decide e compra. 

 

Para Wagner III & Hollenbeck (2006, p. 367) “a cultura de uma organização é uma 

maneira informal e compartilhada de perceber a vida e a participação na organização, 

que mantém os seus membros unidos e influencia o que pensam sobre si mesmos e seu 

trabalho”. 

 

Estudar este tema proporcionou conhecimentos específicos sobre a cultura 

organizacional, o comportamento do consumidor e sua satisfação, que acrescentará a 

estes pesquisadores, empresários e comunidade acadêmica, informações que contribua 

para aumentar o conhecimento acerca do tema, bem como, sua influência na sociedade 

em que faz parte. 
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2 METODOLOGIA 

 

Constitui-se, para esta discussão, uma abordagem teórica, baseada na pesquisa 

qualitativa, para identificar ideias de autores acerca do tema, tendo como base o estudo 

bibliográfico que direcionou o referencial teórico adotado neste trabalho.  

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1 Satisfação do Cliente 

 

Kotler (1998) define que a satisfação do consumidor é atingida, no momento em que o 

produto, serviço ou atendimento oferecido, supere as suas expectativas. Segundo o 

mesmo, a satisfação é o sentimento de prazer ou de desapontamento resultante da 

comparação do desempenho esperado pelo produto (ou resultado) em relação às 

expectativas da pessoa. 

 

Detzel & Desatnick (2005) apud Guimarães (2007) conceitua que a satisfação do cliente 

é o grau de felicidade experimentada por ele. Ela é produzida por toda uma organização 

- por todos os departamentos, todas as funções e todas as pessoas. Entre os clientes se 

incluem compradores externos de bens e serviços de organização, fornecedores, a 

comunidade local, funcionários, gerentes e supervisores (e acionistas, se a organização 

for de capital aberto). 

 

Kotler & Armstrong (1999, p. 6) enfatiza que: 

 
A satisfação do cliente depende do que ele percebe sobre o desempenho do 
produto em relação às suas expectativas. Se o esse desempenho não 
corresponder às expectativas do cliente, o comprador ficará insatisfeito. Se 
corresponder, ele ficará satisfeito. Se exceder as expectativas, ele ficará 
maravilhado. As empresas referência em marketing se desdobram para 
manter seus clientes satisfeitos, pois clientes satisfeitos repetem suas compras 
e contam aos outros, suas boas experiências com o produto. 

 

Para Kotler (1998, p. 423) “o foco no cliente permite que a empresa alcance excelência 

no nível de satisfação, sendo que muitas empresas que possuem sucesso mundial, como, 
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por exemplo, a McDonald’s, adotaram esta estratégia. Para estas empresas os valores 

corporativos são: qualidade, atendimento, limpeza e valor”.  

 

Desta forma a satisfação aliada ao bom atendimento é o aspecto o qual faz o cliente 

retornar, por isso, a satisfação do cliente tem que ser o motivo maior, pois estes quando 

satisfeitos são mais do que simples consumidores ou clientes, mas, parceiros comerciais 

e advogados que defendem a empresa e fazem propaganda para amigos e familiares. 

 

3.2 Cultura Organizacional  

 

De acordo com Robbins (2005) a cultura organizacional se refere a um sistema de 

valores, crenças, normas e hábitos compartilhados pelos membros que diferencia uma 

organização das demais e à maneira pela qual os funcionários percebem as 

características da cultura da empresa. É importante destacar que não se refere ao fato de 

os colaboradores gostarem ou não de tais características, pois não se trata de satisfação 

com o trabalho. 

 

Robbins (2002, p.503) destaca: 

 
As pesquisas indicam que a cultura do país tem maior impacto sobre os 
funcionários do que a cultura organizacional. Os funcionários de IBM em 
Munique, portanto, são mais influenciados pela cultura alemã do que pela 
cultura organizacional da IBM. Isso quer dizer que, por mais forte que seja a 
cultura organizacional na modelagem do comportamento dos funcionários, a 
cultura do país sempre será mais influente. 

 

Por outro lado, para Robbins (2004, p. 244) “os fundadores de uma empresa 

tradicionalmente são os responsáveis pelo principal impacto sobre a cultura inicial da 

organização, pois têm uma visão do que ela deve ser e não são limitados por costumes 

ou ideologias anteriores”. 

 

Segundo Richard (2000, p. 244) apud Robbins (2004) “depois de uma cultura ser 

estabelecida, existem práticas dentro a organização que visam mantê-la, afim de 

oferecer aos funcionários um conjunto de experiências similares”. 
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Wagner III & Hollenbeck (2006) completa que a cultura influencia as atitudes tomadas 

pelos funcionários e os comportamentos que adotam no trabalho, ou seja, se uma 

organização enfatiza a ética e o trabalho com afinco é o modo de subir na vida, 

consequentemente os funcionários são encorajados a perceber algo a ser valorizados e 

procurado, levando-os ao sucesso pessoal. 

 

3.3 Comportamento Organizacional 

 

Segundo Dubrin (2006) o tema comportamento organizacional é bastante complexo e 

carece de fronteiras bem definidas de assuntos, o que gera a variedade de conceitos 

entre autores. Para alguns, consideram que o comportamento organizacional faz parte 

somente do campo da administração, já para outros autores, enfatizam o comportamento 

organizacional muito mais no elemento humano e sua interação com a organização 

total. 

 

No entanto para Robbins (2002, p. 6), o conceito baseia-se em que “o comportamento 

organizacional é um campo de estudos que investiga o impacto que indivíduos, grupos e 

a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações, com o propósito de 

utilizar esse conhecimento para promover a melhoria da eficácia organizacional.” 

Já para Wagner III & Hollenbeck (2006) a definição de comportamento organizacional 

encontra-se três considerações importantes: 

 
 O comportamento organizacional enfoca comportamentos 

observáveis, tais como conversar com o colega de trabalho, utilizar 
equipamentos ou preparar um relatório. Porém, também lida com ações 
internas, como pensar, perceber e decidir, as quais acompanham as ações 
externas; 
 O comportamento organizacional estuda o comportamento das pessoas 

tanto como indivíduos quanto como membros de unidades sociais maiores; 
 O comportamento organizacional também analisa o “comportamento” 

dessas unidades sociais maiores – grupos e organizações – por si. Nem os 
grupos nem as organizações se comportam do mesmo jeito que uma pessoa. 
Entretanto, certos eventos de unidades sociais maiores não podem ser 
explicados somente como resultados de comportamentos individuais. Esses 
eventos devem ser entendidos em termos de processos grupais ou 
organizacionais. 

 

Segundo Robbins (2005), dentro do comportamento organizacional, pode-se incluir 

tópicos como motivação, comportamento e poder de liderança, comunicação 

interpessoal, estrutura e processos de grupos, aprendizado, desenvolvimento de atitudes 
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e percepção, processos de mudanças, conflitos, planejamento do trabalho e estresse no 

trabalho. 

 

Dubrin (2006, p. 13), finaliza que “desenvolver habilidades no comportamento 

organizacional significa aprender a trabalhar eficazmente com indivíduos, grupos e 

forças organizacionais”. 

 

3.4 Comportamento do Consumidor 

 

Para Mowen & Minor (2003, p. 3): 

 
O comportamento do consumidor é definido como o estudo das unidades 
compradoras e dos processos de troca envolvidos na aquisição, no consumo e 
na disposição de mercadorias, serviços e experiências e ideias.  

 

O autor diz também, que a importância de se compreender o consumidor é encontrada 

na definição de marketing como uma atividade humana direcionada a satisfazer 

necessidades e vontades por meio de processos de troca humanos.  

 

Segundo Samara & Morsch (2005, p. 2), “o propósito do marketing é satisfazer as 

necessidades e os desejos dos consumidores por meio da produção de produtos e 

serviços. Assim, conhecer as pessoas, suas necessidades, seus desejos e seus hábitos de 

compra torna-se fundamental para a eficaz administração mercadológica. 

 

Para Nascimento (2008) um fator que possivelmente poderia acarretar no aumento de 

vendas e o nível de satisfação do cliente, seria compreender o comportamento do 

consumidor. 

 

Já para Sâmara & Morsch (2005, p. 3), “o perfil, as características, as motivações e os 

interesses do consumidor sofrem todo tipo de influências. Desde aspectos sociais, 

demográficos, culturais, psicológicos e situacionais até importantes estímulos de 

marketing (produto, preço, praça e promoção) afetam e impulsionam as atitudes e ações 

dos indivíduos em suas decisões de consumos. 
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Conforme Serrano (2008): 

 
Instrumentos de venda, técnicas de persuasão, estudos motivacionais, entre 
outros, são constantemente desenvolvidos com o objetivo de entender o 
consumidor na sua própria lógica do consumo. Com meios cada vez mais 
desenvolvidos e refinados e com a ajuda de diversas ciências (psicologia, 
sociologia, estatística, psiquiatria, semiologia, linguística, etc.). 

 

Kotler & Armstrong (2003, p. 119) adaptaram os conceitos teóricos apresentando um 

modelo que demonstra os fatores psicodinâmicos internos e externos que atuam sobre o 

consumidor. 

 

 
Quadro 1 – Fatores psicodinâmicos internos e externos que atuam sobre o consumidor 
Fonte: Kotler e Armstrong (2003, p.119) 
 

4 CONCLUSÃO 

 

Percebe-se que vários fatores contribuem para a prática da análise proposta, dentre eles 

destaca-se que a cultura organizacional de uma empresa influência na satisfação de seus 

clientes, já que o comportamento organizacional tem como base a cultura 

organizacional e esta influência o comportamento do consumidor. 

 

Existe uma grande lacuna a ser preenchida, como disseminação da informação e 

conscientização dos empresários sobre o tema abordado, já que a cultura organizacional 

origina-se dos membros da organização e que realizar um trabalho direcionador pode 

promover uma mudança de cultura da empresa, incentivando a busca pela satisfação do 

cliente, com base em aspectos característicos de cada mercado. 

 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

605 
 

A cultura organizacional, motivada pelos valores corporativos, permite aos 

colaboradores experiências onde a cultura influência o comportamento organizacional, o 

que proporciona esta mudança. Quando bem trabalhada, a cultura organizacional 

direciona a empresa a focar o cliente e não mais o produto ou serviço, e que busca a 

satisfação deste consumidor, pois pensando nele, poderá oferecer melhores produtos, 

serviços e atendimento, conforme suas necessidades. 

 

Assim, a cultura organizacional e o comportamento organizacional atuarão de forma 

efetiva sobre como a empresa se relaciona com seus clientes no mercado em que atua, e 

como estes respondem a este relacionamento. 

 

Desta forma a relação entre cultura organizacional e satisfação do consumidor promove 

um impacto dentro das organizações e como o consumidor percebe a empresa, 

culminando em uma melhor experiência por parte do cliente e provocando seu retorno à 

empresa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Diante do constante crescimento do mercado de trabalho, torna-se essencial que os 

empresários invistam em seus colaboradores, não restringindo assim as suas 

preocupações aos recursos de ordem financeira e estrutural. Muitas empresas 

demandam, de fato, a implantação de um departamento de RH com o intuito de 

desenvolver, com seus gestores, novas estratégias com a finalidade de estreitar os laços 

com seus colaboradores, aumentando o estímulo ao trabalho e dando-lhes melhores 

condições para desenvolver políticas de retenção de talentos.  

 

O presente estudo tem como objetivo a discussão levantada por vários autores que 

argumentam sobre a relação e a importância do departamento de RH na empresa, as 

suas influências no comportamento de seus colaboradores, no desenvolvimento do 

trabalho e no desempenho das atividades. Tem ainda o intuito de repensar as estratégias 

utilizadas para estreitar as relações com os funcionários, destacando pontos que 

evidenciam a importância da relação entre pessoas e organizações e os seus impactos 

para o crescimento e desenvolvimento organizacional. 

 

Tais reflexões tornam-se relevantes para que a empresa retenha, em seu grupo de 

trabalho, pessoas qualificadas, talentosas e constantemente motivadas. A área de Gestão 

de Pessoas atua como um auxílio ao desenvolvimento dos colaboradores, fornecendo 

constantemente o suporte adequado para que se tenha qualidade de vida no trabalho e 

constantes inovações na forma de se trabalhar. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Relação entre pessoas e organização 

 

Manter uma boa relação com os empregados, de acordo com Milkovichi e Boudreau 

(2010), é muito importante para as empresas, pois o ambiente de trabalho fica agradável 

para o desempenho das tarefas e contribui para um melhor rendimento para a 

organização. Essa boa relação é muito utilizada como forma de estratégia dentro das 

organizações, pois, além de ser bom para a empresa, diminui o risco com os sindicatos. 

Concordando, Marras (2009) aponta que o funcionário tem como prioridade o interesse 

de receber todos os benefícios que a empresa possui e os seus direitos como trabalhador 

e a empresa se preocupem melhorar a produtividade sempre com o objetivo de ter 

lucratividade. 

 

Para Milkovichi e Boudreau (2010), o envolvimento dos funcionários nas empresas é 

uma forma de torná-los parte da estrutura, fazendo que se sintam responsáveis por 

determinadas tarefas e estimulá-los a serem criativos e alcançar seus objetivos.  

Para manter um controle das pessoas dentro da organização, Milkovichi e Boudreau 

(2010) falam que as empresas possuem regras as quais devem ser seguidas para um bom 

relacionamento entre as pessoas e a organização. Essas regras são expostas em manuais, 

que é uma forma de comunicação com o empregado. 

 

2.2 RH X Gestão de Pessoas X DP 

 

Percebe-se que há uma compreensão, de acordo com Paschoal (2006), de que a gestão 

de pessoas é um trabalho de todos os responsáveis pela gerência dos departamentos, 

cabendo ao departamento de RH a orientação dos processos com os colaboradores, 

tendo a finalidade de se alcançar os objetivos da empresa. “... profissional ou setor de 

RH ou de GP cabe identificar, buscar, propor e trabalhar na incorporação das 

ferramentas ações e filosofias que assegurem a organização a melhor gestão de 

pessoas...” (PASCHOAL, 2006, p.25).  

 

A gestão de pessoas deve ter, segundo Dutra (2008), estrutura para que seja entendida a 

atual situação da organização e providenciar as medidas corretas com o intuito de 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

609 
 

corrigi-las. A primeira, segundo o autor, é a entrega quando são estudadas as atitudes, 

talento, qualificação e progresso dentro da empresa. A segunda são os padrões de 

complexidade, pontuando o quanto o colaborador se dedica à empresa, com 

contribuição de ideias inovadoras e criativas. O terceiro e último trata-se do espaço 

ocupacional, que é a junção da entrega e da complexidade, compreendendo que um 

colaborador soma informações úteis para a empresa, à medida que é promovido e adota 

mais obrigações, “acontece em função de duas variáveis: as necessidades da empresa e a 

competência da pessoa em atendê-las.” (DUTRA, 2008, p.56). 

 

2.3 práticas de RH 

 

O departamento de Recursos Humanos, de acordo com Milkovichi e Boudreau (2010), 

inova as formas de trabalho das empresas utilizando da criatividade, que é uma 

característica fundamental para a realização das tarefas. Carvalho e Nascimento (1993) 

completam dizendo que as práticas de RH são uma ferramenta de interação de 

organização e colaboração utilizando de suas estratégias para ter um bom desempenho e 

alcançar seus objetivos. 

 

O gestor de RH tem sempre que se manter informado e atualizado, pois, segundo 

Milkovichi e Boudreau (2010), as mudanças no mercado são constantes, havendo a 

necessidade de refazer a estrutura estratégica da organização para não haver falhas ou 

perdas no controle dos trabalhos. Então, o departamento de RH analisa e toma decisões 

mais profundas que possam refletir nas atitudes, de forma positiva, nos colaboradores, 

delimitando para o colaborador o caminho para a construção de carreira de trabalho. 

 

2.4 Treinamento e desenvolvimento profissional 

 

Dutra (2008) ressalta que a empresa deve incentivar os seus colaboradores a participar e 

interagir mutuamente de forma a desenvolver um processo de crescimento e 

desenvolvimento da organização, e que o incentivo tem que ser realizado de forma 

contínua. Diz também que, a cada dia, pessoas estão se atualizando e estão 

desenvolvendo a capacidade intelectual, formando carreira e descobrindo a sua 

importância, com seus conhecimentos e talentos, para o mercado de trabalho. 
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Ressaltado por Paschoal (2006), a empresa que investe no funcionário com treinamento 

e desenvolvimento tem o intuito de melhorar o serviço prestado da própria empresa, 

mas ainda existem empresas que teimam em não proporcionar o treinamento e quando o 

fazem, diante de qualquer dificuldade financeira, é a primeira despesa que costuma ser 

cortada. O fato é que “... falta de conhecimento se mostra como fator objetivo e 

mensurável, o treinamento acaba sendo encarado de outra maneira.” (PASCHOAL, 

2006, p. 50), ou seja, a empresa que não tem conhecimento da importância e o poder 

que o treinamento tem sobre os funcionários e no alcance dos resultados, trata essa 

ferramenta apenas como despesa não recuperável. Assim, deixa que o desenvolvimento 

dos conhecimentos fique a cargo somente dos funcionários, não possuindo, então, o 

controle da progressão e alocação das habilidades de seus funcionários dentro do local 

de serviço. 

 

Para as empresas que aderem ao treinamento e desenvolvimento de seus funcionários, a 

avaliação do resultado de treinamento é fundamental. Para Milkovichi e Boudreau 

(2010), essas estratégias podem agregar valor nas decisões futuras da organização, ou 

seja, quanto mais se trabalha com os colaboradores a avaliação de desempenho, 

apontando onde pode ser melhorado, melhor será o poder das decisões futuras das 

organizações. 

 

Porém, Paschoal (2006) completa que a Avaliação de Desempenho não é bem 

compreendida e almejada por muitas empresas, pois revela problemas na conversa com 

seus colaboradores sobre os seus desempenhos nas atividades e por estar agregada a 

aumento de salários e outros benefícios aos funcionários. Essa dificuldade é um fator 

relevante para não se trabalhar a Gestão de Desempenho e, em contrapartida, essa 

ferramenta é a mais desejada dentro das organizações, pois o seu efeito proporciona o 

alcance dos objetivos. Concordando, Milkovichi e Boudreau (2010) afirmam que a 

ferramenta é pouco utilizada e, quando utilizada, é para evitar cortes de outros 

programas já existentes. 

 

2.5 Clima organizacional e qualidade de vida 

 

Dutra (2008) fala que a valorização dos colaboradores é construída através de 

gratificações pelo trabalho bem realizado, por parte do colaborador. “Essas recompensas 
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podem ser entendidas como o atendimento das expectativas e necessidades das pessoas, 

tais como: econômicas, crescimento pessoal e profissional, segurança, projeção social, 

reconhecimento, possibilidade de expressar-se por seu trabalho.” (DUTRA 2008, p. 

171). 

 

Enfatizado pelos autores Milkovichi e Boudreau (2010) e Paschoal (2010) em relação à 

qualidade de vida no trabalho, os operários são os mais indicados em apontar e 

identificar os principais problemas da produção e dos produtos, e dar ideias inovadoras 

para as suas melhorias, pois são eles que têm o contato direto com os produtos e 

vivenciam a forma como o trabalho é realizado. “Além de render resultados muito 

significativo para a empresa, os programas de estímulo à geração de idéias ainda eleva a 

motivação dos colaboradores, graças ao aproveitamento de seus talentos” 

(PASCHOAL, 2010, p.126). 

 

De acordo com Marras (2009), as empresas estão preocupadas em produzir mais e com 

qualidade, por causa da competitividade do mercado, os colaboradores, por sua vez 

ficam sobrecarregados com as cobranças de seus líderes para o alcance do resultado. De 

acordo com Paschoal (2010), a hipótese de o colaborador ter que se desligar de sua vida 

pessoal para entrar no trabalho, não tem fundamento, pois não tem como alterar a 

personalidade para permanecer em um ambiente empresarial e, para a empresa manter-

se ligada ao seu colaborador com o intuito de se ter um melhor desempenho, esta tem 

que participar da vida dele para que consigam trabalhar em um ambiente harmonioso.  

Havendo uma relação mais próxima com a empresa, os colaboradores tendem a 

trabalhar com mais dedicação, sabendo que a empresa conhece as suas dificuldades e 

necessidades. 

 

França (2008) diz que a satisfação do funcionário no local de trabalho representa a sua 

valorização e uma boa condição para com o trabalho, contribuindo, com uma parcela 

significativa, para um bom desempenho e um bom relacionamento com os padrões 

físicos do ambiente. 

 

Segundo Paschoal (20l0), para se ter um bom clima dentro da empresa, é necessário que 

o colaborador tenha prazer em fazer parte do grupo de trabalho. Para isso acontecer, a 

empresa deve ser transparente em todas as suas ações, deixando claro que cada um é 
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muito importante e que seus argumentos e opiniões são válidos para a tomada de 

decisão. 

 

2.6 Gestão estratégica 

A gestão estratégica de pessoas, de acordo com Dutra (2008), está diretamente 

conectada à gestão estratégica da organização. A estratégia da empresa é construída de 

acordo com os desejos de seus gestores, considerando o que eles praticam ou querem 

praticar. O conhecimento da empresa é repassado para seus colaboradores, moldando-os 

para criar uma habilidade de argumentação e tomada de decisão fora e dentro da 

empresa. Em consequência, o colaborador com o conhecimento adquirido, o reformula 

com novas ideias e os repassa com o intuito de melhorar os processos e a gestão. 

França (2008) conta que o uso de estratégias na gestão de pessoas é uma evolução para 

o setor de Recursos Humanos, pois, quando se demonstra um comprometimento da 

organização com os colaboradores, obtém-se o alcance de metas e resultados. 

O tema de Gestão estratégica de Recursos Humanos, segundo Storey (1989), apud 

Fleury e Fleury (2008), é muito flexível, identificando opção Soft e Hard. Para Fleury e 

Fleury (2008) Hard destaca características quantitativas de se conduzir os Recursos 

Humanos de forma razoável, com o intuito do método de negócio. Já a soft, destaca o 

diálogo e o estímulo ao gerenciamento, ou seja, é um método estratégico para adquirir 

bom desempenho no trabalho e com colaboradores empenhados e conectados à 

empresa.  

 

3 METODOLOGIA 

 Trata-se de uma pesquisa bibliográfica com a discussão de autores, buscando 

identificar a importância do departamento de RH nas organizações e as suas influências 

no comportamento de seus colaboradores. A pesquisa bibliográfica busca investigar, 

através de documentos já publicados, métodos e conceitos estratégicos que definam a 

importância do departamento de RH e as suas influências no comportamento e trabalho 

de seus colaboradores.  

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

De acordo com os dados levantados nesta pesquisa, constata-se que a organização 

proposta pelo setor de RH, quando associada ao trabalho dos outros gestores, torna-se 

uma forma estratégica de se identificar os pontos chaves da empresa que precisam ser 
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melhorados. Após planejar e executar o treinamento com os colaboradores, deve ser 

aplicada uma avaliação, a fim de analisar se o treinamento ocasionou uma produção 

desejável, além de identificar os pontos a serem melhorados em cada colaborador. 

Assim, necessita-se cautela na forma de argumentar e dialogar com os colaboradores, 

para que não isso não o desanime ou abale sua autoestima. Torna-se evidente, também, 

que a empresa deve trabalhar com o diálogo frequente e demonstrar que cada 

colaborador tem um papel importante para a organização, sendo fundamental para o 

crescimento da empresa. Ressalta-se, ainda, que não há como desconsiderar o fato de 

que os colaboradores costumam ser os mais indicados para apontar as falhas dos 

serviços prestados, por estarem em contato direto com a execução das tarefas 

organizacionais, tendo que se utilizar de formas criativas para solucionar problemas 

cotidianos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível concluir que o objetivo foi alcançado, por possibilitar várias reflexões do 

tema proposto pelos autores que abordam e ressaltam a importância do papel do 

departamento de RH e confirmam um rendimento gradual em seus colaboradores, 

exaltam suas qualidades e seus talentos. Assim, o diálogo e o feedback se tornam 

ferramentas essenciais para que destes se sintam importantes e reconhecidos, o que 

proporciona maior retenção de talentos nas organizações.  

Portanto, analisando os resultados obtidos neste estudo, podemos destacar a importância 

da criação ou terceirização do departamento de RH nas empresas, a fim de ser ter um 

desenvolvimento através de treinamentos específicos, maximizando os rendimentos e 

lucratividade, além de proporcionar uma melhor qualidade de vida no trabalho. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Minas são muitas”, já dizia Guimarães Rosa. Compreendendo a diversidade que abraça 

o Estado de Minas Gerais, especificamente na cidade de Montes Claros, polo da Região 

Norte deste Estado, com enfoque no seu processo desenvolvimentista e produtivo é que 

se apresenta este artigo. Para tanto, o objetivo é fazer um resgate histórico de como se 

deu esse processo, as intervenções governamentais, numa tentativa de descrever o seu 

desenvolvimento. 

 

O município de Montes Claros localiza-se na bacia do Alto Médio São Francisco, com 

um clima tropical e predominantemente coberto por uma vegetação constituída pelo 

cerrado. Sua área territorial compreende 3.576,76 quilômetros quadrados, onde vive 

uma população total de 361.915 habitantes, segundo o IBGE (2010). 

 

Autores conceituados neste estudo são unânimes ao afirmarem que a história da Região 

Norte de Minas se deu em duas vertentes: uma antes e outra depois da criação da 

SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), por meio da Lei 

Federal 3.692, de 15 de dezembro de 1959, numa ação do então presidente Juscelino 

Kubitschek. 

 

A criação da SUDENE, na década de 1950, tornou-se possível a partir de um 

planejamento construído pelo economista Furtado (2004) uma referência nas discussões 

acerca do desenvolvimento nacional, o qual foi também o primeiro superintendente 
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daquela instituição, cujo objetivo primeiro foi criar uma forma de intervenção 

governamental, que pudesse promover e coordenar o desenvolvimento da região 

Nordeste.  

 

Assim, o primeiro desafio foi identificar o espaço definido como Nordeste, chegando-se 

aos seguintes locais: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte de Minas Gerais, sendo esta última nosso 

objeto de estudo. 

 

Quantificando a região de abrangência da SUDENE, na década de 1980, compreendia-

se um total de 18,4% no território nacional, abrigando cerca de 35 milhões de 

habitantes, correspondendo a aproximadamente 30% da população brasileira, conforme 

dados disponibilizados pela própria instituição e de domínio público através da internet, 

disponíveis em seu sitio próprio. 

 

Desta forma, a criação da SUDENE deu-se por meio da percepção de que, mesmo 

havendo um incremento no processo de industrialização, ainda era evidente a 

discrepância de desenvolvimento quando se comparava o Nordeste com o Centro-Sul do 

Brasil, tornando-se necessário empreender ações de cunho governamental, que 

pudessem intervir nesta realidade, guiadas pelo planejamento, vislumbrado como o 

caminho adequado para se atingir o desenvolvimento, com efeitos principalmente para a 

cidade de Montes Claros, polarizadora do desenvolvimento regional. 

 

2 METODOLOGIA  

 

Este artigo objetivou promover um resgate histórico do processo de desenvolvimento da 

região Norte de Minas Gerais, buscando enfocar a cidade de Montes Claros. Para tanto, 

num primeiro momento, descreveram-se as origens desse desenvolvimento, tendo por 

base um viés essencialmente bibliográfico, através do estudo de obras livros, teses, 

dissertações e artigos que retrataram esse panorama. 
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3 ORIGENS DO DESENVOLVIMENTO NO NORTE DE MINAS – BREVE 

RELATO 

 

A história do Norte de Minas está necessariamente vinculada à pecuária proveniente do 

Nordeste e das bandeiras paulistas. Conforme Pereira (2007), já havia uma população 

agropastoril nesta região mesmo antes da descoberta das minas na parte central de 

Minas Gerais. Todavia, a sua economia ganhou maiores proporções a partir da demanda 

das atividades de mineração, que até então focava-se apenas na subsistência das pessoas 

que ali se encontravam. Polanyi (2000, p. 18) acrescenta que “as civilizações, como a 

própria vida, resultam da interação de um grande número de fatores independentes, os 

quais, como regra, não se reduzem a instituições circunscritas”. 

 

Tendo a sua localização geográfica com divisa entre o centro minerador, o norte e o 

nordeste do país, a sua economia consolidou-se ainda pelos reflexos da atividade 

comercial, originada a partir da atividade mineradora, porém tendo como suporte a 

agricultura de subsistência e a pecuária extensiva, até o século XIX. 

 

Um marco comercial observado na região deu-se em meados do século XIX com o 

algodão em destaque, uma vez que houve uma crise na produção norte-americana por 

volta dos anos 1860, proveniente da Guerra da Secessão. Mesmo que, para Pereira 

(2007, p. 35) o incremento da atividade algodoeira não significasse “alterações nas 

relações de produção predominantes na região, funcionais à pecuária extensiva e à 

agricultura de subsistência”, esta realidade contribuiu para o surgimento das primeiras 

indústrias na região Norte de Minas, vinculadas ao setor têxtil. 

 

Assim, por mais que a atividade comercial algodoeira tenha contribuído para a criação 

das primeiras indústrias, a atividade agropecuária era predominante em sua economia. 

Conforme Oliveira (2000), no ano de 1872, iniciou-se a atividade industrial no Norte de 

Minas, com a criação da Fábrica Cedro, localizada na cidade de Caetanópolis Uma 

outra unidade desta fábrica foi construída na cidade de Montes Claros, em 1879, quando 

começou a exercer um papel preponderante na região. 

 

Ainda para este autor, em Montes Claros, no final do século XIX e início do século XX, 

também já existiam instaladas outras indústrias vinculadas à pecuária e à agricultura, 
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com uma produção voltada para atender à demanda local. Segundo Vianna (1996, p. 

67), “é talvez esta a única fábrica em Minas, cujos maquinismos foram assentados em 

ponto próprio e de ordem natural, conforme o seu destino, no intuito de se economizar 

tempo e mão de obra”. 

 

Desta forma, o trabalho não se baseava em escravismo, mas numa atividade familiar. 

Percebe-se, a partir deste entendimento, uma singularidade no processo de 

desenvolvimento do Norte de Minas em detrimento de outras regiões, cujo trabalho 

escravo foi a base de seu processo produtivo. 

 

Além desta questão, o vazio demográfico da região, num processo de ocupação pela 

população, possibilitou a ampliação do montante de trabalhadores, que começaram a 

trabalhar e a residir nas fazendas. Conforme Coutinho (2008, p. 365): 

 

O surgimento de outras atividades produtivas na região, oriundas de um processo de 

desenvolvimento econômico, contribuiu para o incremento de novos trabalhadores, que 

passaram a integrar o mercado de trabalho na região. Assim, segundo Moreira (2010, p. 

27), o crescimento das atividades produtivas ligadas ao algodão, que originalmente 

apareceu atrelada ao milho e/ou ao feijão, produzidos para a subsistência, em razão de 

seu caráter mercantil. 

 

Mesmo de forma não evidente, percebe-se que a atividade comercial recebeu um 

incremento em sua movimentação, a partir das atividades industriais, cujos recursos 

eram consumidos no comércio para o sustento de sua população. 

 

No ano de 1857, após a inauguração da cidade de Belo Horizonte e implantação da 

ferrovia no Norte de Minas no período de 1908 a 1950, a dinâmica de integração da 

região aos demais centros de Minas Gerais se intensificou, de forma que a implantação 

da ferrovia desempenhou um papel preponderante para tanto, em razão do incremento 

ao comércio de gado, por meio das fazendas de engorda, que vendiam os animais às 

margens da ferrovia. 

 

Conforme Pereira (2007), a expansão da ferrovia na região do Norte de Minas, surgida 

em 1908, através do terminal em Várzea da Palma, paralisou-se na cidade de Montes 
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Claros, com a inauguração de seu terminal em 1926, para só em 1946 integrá-la à 

cidade de Janaúba e em 1950 ao Estado da Bahia.  

 

Na perspectiva deste autor, o fato desta paralisação por 20 anos na cidade de Montes 

Claros contribuiu para torná-la referência para a região, tendo em vista seu papel de 

coletora e distribuidora da produção regional, favorecendo seu desenvolvimento em 

detrimento das demais cidades da região, ampliando seu comércio atacadista e a rede 

bancária da cidade. 

 

Este autor reforça a importância da ferrovia para o desenvolvimento da região. Nesta 

perspectiva, houve um incremento da sua força produtiva, porém sem alterar sua 

característica dependente da pecuária, mas com ampliação da escala da atividade 

pecuarista e agrícola. 

 

Percebe-se, assim, que em razão do início da industrialização na região, o incremento de 

trabalhadores nesta atividade, provenientes da atividade agropastoril foi notória, 

reforçando a produção capitalista. De acordo com Silva (2011, p. 47), “os sertanejos 

construíram sua própria existência por meio do trabalho, ainda carregado de aspectos 

humanos e de relações sociais que a certa forma obstaculizava o desenvolvimento do 

conflito entre as classes como a relação de compadrio”. 

 

Segundo estes apontamentos históricos, algumas características marcantes do mercado 

de trabalho foram surgindo: volume de mão de obra, tornando-se de certo modo até 

excessivo; altos índices de imigrantes na região; escassez de recursos econômicos, 

tornando os salários baixos, conforme explica COUTINHO, 2008. 

 

Um marco do desenvolvimento da região deu-se através da criação da SUDENE, 

impactando sobremaneira na estrutura de produção e, por consequência, na sua 

dinâmica econômica, tendo em vista que o Norte de Minas foi incorporado em sua área 

de abrangência. Até meados de 1950 a atividade industrial fora incipiente, porém com a 

consolidação da SUDENE, ela tornou-se a principal fonte econômica da região. 
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4 O NORTE DE MINAS COMO ÁREA DA SUDENE 

 

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, foi criada por meio 

da Lei Federal 3.692 de 15 de dezembro de 1959, numa ação do então presidente 

Juscelino Kubitschek. Conforme Telles (2006, p. 21) o fato de o Norte de Minas estar 

inserido na área de abrangência do órgão, provocou-lhe novas possibilidades em seu 

desenvolvimento sócioeconômico, através das estratégias de atração de capital que 

buscaram “(i) erguer uma infra-estrutura que atraísse investimentos[...]; (ii) oferecer 

isenção de impostos e (iii) subsidiar projetos particulares que fomentassem a 

dinamização industrial da área de abrangência. 

 

Conforme Santos e Silva (2011), a SUDENE foi um marco para o desenvolvimento do 

Norte de Minas cujo objetivo foi tentar diminuir as desigualdades nos âmbitos 

econômico e social. Estudando tais desigualdades, Oliveira (2010) considera que o 

processo de crescimento capitalista expandiu-se em direção ao Nordeste. Para este 

autor, o conceito de região está inerentemente relacionado às especificidades do capital.  

Tal concepção remete-se ao fato do desenvolvimento associado ao capitalismo ser 

considerado pelos autores como desigual. Corroborando com tais afirmações, Furtado 

(1981) entende o desenvolvimento a partir de desequilíbrios regionais, que transformam 

a realidade numa condição de subdesenvolvimento. 

 

Nas discussões deste autor, o subdesenvolvimento é observado como um fenômeno de 

aspecto singular. Neste sentido, o desenvolvimento econômico é reconhecido como uma 

estratégia de acumulação de capital, por meio de processos produtivos que possam 

proporcionar o crescimento da renda da população. “A adoção de novos padrões de 

consumo corresponde a níveis mais elevados de renda, na ausência de desenvolvimento 

econômico” (FURTADO, 1981, p. 97). 

 

Em 1965, por meio de ações da SUDENE, foi implantada no Norte de Minas a primeira 

indústria, o Frigonorte, numa iniciativa do Governo do Estado que era seu sócio 

majoritário, com incentivos do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, e 

outros investidores da região. Para Pereira (2007), a implantação desta indústria foi a 

resposta a um desejo da elite regional, que se relacionou à principal atividade economia 

da região, a pecuária. 
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Foi na década de 1970 que se registrou uma efetiva participação de a SUDENE para o 

desenvolvimento do Norte de Minas, quando vários projetos de implantação de 

indústrias se concretizaram, através de uma política de incentivos fiscais no âmbito 

governamental. De acordo com Braga (1985), nesta mesma época, observou-se uma 

mudança de proporções significativas na atividade produtiva da região, com a indústria 

ampliando cada vez mais seu espaço de atuação.  

 

Para esta mesma autora, essa dinâmica não abrangeu de forma igual todas as cidades 

pertencentes a região do Norte de Minas, com uma maior concentração em Montes 

Claros, com 54,8% de um total de 96,8% dos projetos levados à implementação pela 

SUDENE. Outras participações de destaque foram: Pirapora (25,8%); Várzea da Palma 

(13%) e Bocaiuva (3,2%), os 3,2% restantes foram rateados para os outros municípios, 

o que demonstra uma participação de destaque da cidade de Montes Claros, que recebeu 

um percentual maior dos projetos elaborados e executados por aquele órgão. 

 

Segundo o entendimento de Oliveira (1996), o fato da SUDENE ter investido mais nas 

cidades de Montes Claros e Pirapora, ocorreu em razão de seus núcleos urbanos terem 

condições de suportar os projetos de ampliação do parque industrial, em confronto com 

a ausência de infraestrutura de outras cidades. 

 

O ritmo de novos projetos, nos anos 1980 até 1990, foi reduzido, havendo um 

incremento maior nas atividades já existentes do que na implantação de novos 

empreendimentos pela SUDENE. Desta forma, a atuação da SUDENE no Norte de 

Minas representou uma importância singular, tendo contribuído para que o setor 

industrial da região tivesse o respaldo e destaque dos dias atuais. Afirma-se, assim, que 

os bons resultados obtidos por esta realidade são revestidos em boa medida também 

para a atividade comercial, em que são consumidos os recursos gerados por meio da 

atividade industrial. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo teve por objetivo promover o resgate histórico do processo de 

desenvolvimento do Norte de Minas e o importante papel da SUDENE dentro desse 

contexto, com um direcionamento para a cidade de Montes Claros, que se destacou 
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desde o início como município favorecido pelos projetos daquele órgão, tendo em vista 

as suas condições locais, infraestrutura, densidade populacional, dentre outros. 

Os autores integrantes deste estudo são unânimes ao referenciar a relevância da 

SUDENE para o Norte de Minas, através do aporte de recursos e projetos específicos 

implantados por ela, com o objetivo de promover o desenvolvimento da região, através 

de ações fundamentadas no apoio governamental. 

 

Afirma-se, portanto, que a SUDENE contribuiu para acelerar o processo de 

desenvolvimento da região, por intermédio de incentivo à implantação de várias 

indústrias, intensificando o relacionamento do Norte de Minas com o Centro-Sul, 

através da integração de sua economia com aquela região. 

 

A cidade de Montes Claros foi uma das grandes privilegiadas com esta realidade. As 

condições que a cidade possuía àquela época possibilitaram ela, experimentar 

progressos em seu desenvolvimento, quando várias indústrias aqui se instalaram, 

gerando crescimento econômico, que se refletiu na atividade comercial local.  

 

Todavia, nem sempre crescimento econômico quer dizer desenvolvimento 

socioeconômico. Este último merece um estudo detalhado e aprofundado, embora não 

seja objeto deste artigo proporcionar um contraste entre essas duas vertentes, sugere-se 

em momento oportuno trazer tais discussões para o debate, de forma que se separem as 

duas condições, numa tentativa de descrever a situação atual desta importante cidade 

para a Região Norte de Minas.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As micro e pequenas empresas desempenham papéis importantes na economia brasileira 

ao gerar empregos, contribuir para melhor distribuição de renda e alavancar o 

desenvolvimento do país. Segundo estudo realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE), divulgado em 2009 com informações sobre o perfil das 

micro e pequenas empresas brasileiras, consta que, no período de 2000 a 2008, o 

número desses estabelecimentos aumentou de 4,1 para 5,7 milhões. 

 

No entanto, apesar de toda importância que possuem, no Brasil, as microempresas 

representam 96% do total de empresas extintas, segundo dados divulgados pelo Serviço 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2011). Os dados revelaram que 

49,4% encerraram suas atividades com até dois anos de existência, 56,4% com até três 

anos e 59,9% não sobrevivem além dos quatro anos. 

 

Esses dados fazem parte de um estudo realizado com o objetivo de diagnosticar os 

Fatores Condicionantes e Taxa de Mortalidade de Empresas no Brasil, que apontou 

vários aspectos, dentre eles a falta de capital de giro, problemas financeiros e ausência 
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de planejamento. Isso comprova que muitas empresas não entendem a necessidade de 

um planejamento e acabam passando por dificuldades por não darem a devida 

importância à formalização de um Plano de Negócios.  

 

Percebe-se que uma das características do mercado brasileiro é sua iniciativa 

empreendedora, contudo um dos fatores para que uma empresa obtenha sucesso é o 

conhecimento do ambiente, é necessário ter uma visão mais ampla do mercado em que 

se está inserindo. Segundo Filion e Dolabela (2000, p. 14), 

 
toda organização deveria ter seu Plano de Negócios e utilizá-lo 
permanentemente. Ele é a ferramenta por excelência do empreendedor em 
todos os estágios. Porque indica um ponto no futuro que ele quer alcançar e 
aponta estratégias e recursos a serem utilizados. Ou seja, ajuda o 
empreendedor a definir onde quer chegar, como fazer para ir até lá, quais 
recursos serão necessários e qual estrutura utilizar na organização. 

 

Dornelas (2005, p. 98) utiliza a seguinte definição para Plano de Negócios: “é um 

documento usado para descrever um empreendimento e o modelo de negócios que 

sustenta a empresa. Sua elaboração envolve um processo de aprendizagem e 

autoconhecimento e, ainda, permite ao empreendedor situar-se no seu ambiente de 

negócios”. 

 

O mundo globalizado, em que o ambiente é cada vez mais competitivo e dinâmico, 

exige que as decisões a serem tomadas sejam amparadas em informações adequadas, e 

nesse aspecto, que constituem o objetivo do plano de negócios em oferecer uma análise 

mais detalhada do mercado. De acordo com Filion e Dolabela (2000), o Plano de 

Negócios aparece como elemento central da prática empreendedora. Com isso, as micro 

e pequenas empresas, por estarem inseridas em uma categoria que possui peculiaridades 

que as distinguem das grandes organizações, como a centralização nas decisões, o 

número reduzido de colaboradores e limitações financeiras, é que necessitam de um 

planejamento em que será definido a necessidade de investimentos como também a 

expectativa de retorno do projeto. 

 

Assim, este estudo, realizado em 2011, teve como objetivo analisar a percepção dos 

empresários quanto ao uso do plano de negócios em empresas do ramo de moda no 

Ibituruna Shopping e na região central de Montes Claros/MG. Quanto aos objetivos 
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específicos, buscou-se caracterizar os empreendimentos pesquisados, como também 

analisar como foi utilizado Plano de Negócios e verificar a percepção das empresas 

quanto às vantagens e desvantagens do plano de negócios. É um tema relevante a ser 

discutido, uma vez que, para atuar em um mercado competitivo, é importante obter 

informações, saberem qual ramo atuar, analisar os concorrentes e, através do plano de 

negócios é que o empreendedor obtém esses conhecimentos. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a realização deste estudo, foi realizado um estudo bibliográfico, bem como 

pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida a partir de publicações 

impressas ou digitais em forma de livros, monografias, dissertações, teses e artigos 

científicos que cooperaram no enriquecimento da pesquisa.  

 

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa descritiva, de caráter quantitativo. 

Utilizou-se das técnicas de pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, esta última 

amparada pelo uso de questionário. A pesquisa bibliográfica é uma etapa fundamental 

em todo trabalho científico que influencia todas as etapas de uma pesquisa, na medida 

em que oferece o embasamento teórico para o estudo. Consiste no levantamento, 

seleção, fichamento e arquivamento de informações relacionadas à pesquisa 

(AMARAL, 2007, p.05). 

 

Após a pesquisa bibliográfica, foi realizada a pesquisa de campo, que contribuiu para 

constatar os objetivos propostos. Para Ruiz (2002, p. 50), “a pesquisa de campo consiste 

na observação dos fatos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados e no 

registro de variáveis presumivelmente relevantes para ulteriores análises”.  

 

A pesquisa de campo foi embasada a partir do levantamento das empresas que atuam no 

Ibituruna Shopping e na região central de Montes Claros/MG. Após a pesquisa, 

selecionaram-se os empreendimentos que atuam no segmento de moda, por se tratar de 

um ramo que está em constante renovação ao buscar atender aos anseios do seu público 

alvo. A escolha do Ibituruna Shopping para a aplicação da pesquisa se deu por ser um 

empreendimento novo na cidade, e da região central por concentrar uma maior 

quantidade de lojas que atuam no segmento de moda. 
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Sendo assim, compuseram a amostra desse estudo 39 lojas da região central e 5 

pertencentes ao Ibituruna Shopping. No entanto, o intuito da pesquisa realizada no 

Ibituruna Shopping era atingir 23 lojas ligadas ao segmento da pesquisa, porém, 

somente 5 empresas concordaram em responder ao questionário proposto. 

 

Quanto à pesquisa de campo, decidiu-se pela quantitativa, que foi realizada no Ibituruna 

Shopping e na Região Central da cidade Montes Claros/MG, onde foram aplicados 

questionários compostos de 14 questões que abordaram a utilização do plano de 

negócios pelas empresas. 

 

3 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Após a aplicação dos questionários e a tabulação das respostas obtidas, os dados foram 

analisados e gerados os gráficos e tabelas apresentados nesta seção. Primeiramente, as 

empresas pesquisadas foram caracterizadas quanto ao porte, número de funcionários etc 

e, na sequência, descreve-se a utilização do Plano de Negócios por cada uma delas. 

Em relação ao segmento de moda, constatou-se que 32% das lojas visitadas direcionam 

suas atividades para o segmento de moda feminina, seguido de 29% que atuam com 

moda masculina, 18% que atuam com moda infanto-juvenil, 14% com moda íntima e 

5% que atuam no segmento esportivo. 

 

Quanto ao número de funcionários, percebeu-se que a maioria das empresas possuem 

até 10 colaboradores (85%), seguidos de 8% dos emprendimentos pesquisados que 

possuem de 11 a 20 funcionários, 5% que possuem de 21 a 30 e 2% que possuem mais 

de 30.  Caso fossem classificadas conforme o seu porte a partir do número de 

empregados, conforme critérios do Sebrae (2011), 85% das empresas analisadas se 

enquadrariam como microempresa e 15% seriam consideradas como pequenas 

empresas. 

 

No que se refere ao faturamento mensal das empresas pesquisadas, constatou-se que 

84% apresentam receitas de até R$25.000,00. O restante das lojas pesquisadas, que 

corresponde a 16%, tem seu faturamento entre R$ 25.000,01 e R$ 50.000,00. Quanto ao 

faturamento, classificam-se como microempresas (SEBRAE, 2003). 
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Quanto ao perfil dos respondentes, verificou-se, em relação à idade, que 41% possuem 

entre 31 a 41 anos, seguidos de 31% que possuem faixa etária entre 21 a 31 anos. No 

que se refere à escolaridade, constatou-se que 49% dos entrevistados possuem o ensino 

médio completo, seguidos de 25% que possuem o ensino superior completo. Quando 

questionados sobre o cargo que exercem na empresa, verificou-se que 40% dos 

participantes apontaram ser gerentes, seguidos de 35% diretores e 20% atuam como 

sócios. 

 

Quando questionados quanto ao uso de plano de negócios, 53% dos entrevistados 

afirmaram utilizar o plano de negócios, 44% não utilizam e 3% não souberam 

responder. Além do grande percentual de entrevistados que não utilizam ou não 

desconhecem o instrumento, verificou-se que a maioria dos entrevistados (61%) 

elaborou o plano após a abertura da empresa. O restante, que corresponde a 39%, 

elaborou o plano de negócios antes da abertura da empresa, momento ideal. 

 

De acordo com o Sebrae (2011), para organizar as ideias, é necessário usar o plano de 

negócio. O plano é um importante instrumento que pode orientar os empreendedores na 

busca de informações detalhadas sobre o ramo, os produtos e os serviços a serem 

oferecidos, bem como possíveis clientes, concorrentes, fornecedores e, principalmente, 

sobre os pontos fortes e fracos do negócio, contribuindo assim para a identificação da 

viabilidade da ideia e na gestão da empresa. E é antes da abertura o momento 

apropriado para se verificar se o negócio será viável ou não e aumentar as chances de 

sucesso do empreendimento. Não utilizá-lo ou elaborá-lo após a abertura do negócio 

pode, por conseguinte, reduzir as chances de sucesso do empreendimento. 

 

Ao serem questionadas sobre o motivo da elaboração do plano de negócios, a maior 

parte das empresas indicou que o planejamento estratégico era uma das razões 

principais (88,89%). De acordo com Tiffany e Peterson (1999), o planejamento 

estratégico é uma ferramenta que fornece à organização uma visão do futuro, 

aumentando a probabilidade de uma empresa aproveitar as oportunidades e explorar 

suas potencialidades.  

 

Dessa forma, definir as estratégias é um passo fundamental para traçar um 

direcionamento do negócio, pois, através dessas estratégias, é possível alcançar um 
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controle efetivo dos gastos, além de buscar um diferencial no que se refere à qualidade 

dos produtos, serviços a serem oferecidos. Conforme Serra et. al. (2004), é importante 

ter sempre em conta que o planejamento por si só não garante resultados, mas, se bem 

executado, ajudará o empreendimento a concretizar sua visão, a corrigir os rumos e a 

encontrar oportunidades.  

 

Outros motivos relatados por 47,22% foram avaliar a viabilidade do negócio, por outros 

47,22% foram orientar os empregados na execução das suas tarefas e, conforme 33,33% 

foram a obtenção de crédito (financiamento bancário). 

 

Em relação à elaboração do plano de negócios, pode-se perceber que, em 60% dos 

casos, foi elaborado pelos sócios, seguidos de 30% que utilizaram os serviços externos 

de consultoria e assessoria e 10% em que o gerente foi o responsável. 

 

O processo de elaboração do Plano de Negócios é considerado um momento importante 

do planejamento do novo empreendimento, mesmo que seus resultados finais não sejam 

aproveitados pela empresa. Isso porque o comprometimento gerado dentro da equipe, ao 

longo da coleta, análise e disposição das informações, facilita a conscientização dos 

empreendedores para questões determinantes na sobrevivência do negócio - 

consumidores, segmentos, mercados, concorrência, projeções financeiras, dentre outras 

(SAHLMAN, 1999). 

 

Quando questionadas sobre a utilização do plano de negócios, 33% das empresas 

citaram que ele é utilizado para manter um planejamento financeiro, 28% afirmaram 

utilizá-lo como plano de marketing, 23% como plano de operações/produção e 16% 

como plano de recursos humanos. Isso demonstra que os empresários têm o 

conhecimento de todas as fases do plano de negócios. Segundo Salim et al. (2001),   

 

Quanto aos benefícios, verificou-se que 17% dos entrevistados consideraram como 

benefícios advindos da elaboração do plano de negócio a discriminação da visão, 

missão, objetivos e metas da empresa. Também 17% atribuíram à análise da 

concorrência fator benéfico do plano, seguido de 15% que consideraram que identificar 

os clientes potenciais do negócio é possível através do plano. Já 28% dos entrevistados 

dividiram-se igualmente entre ter como benefício da elaboração do plano de negócio a 
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estimativa de valores financeiros como custo de produção ou preço e venda e a 

orientação dos empregados na execução de suas tarefas.  

 

É possível perceber, também, que apenas 11% dos entrevistados atribuíram ao plano de 

negócio a importância de se verificar a viabilidade do negócio antes da abertura, 

confirmando, assim, o resultado anterior. Apenas 8% dos entrevistados consideraram 

que é importante elaborar um plano de negócio para obter financiamento bancário, e 4% 

para atrair investidores para o negócio. 

 

Ao serem questionadas sobre as dificuldades encontradas com a elaboração do plano de 

negócios, as empresas apontaram que o plano consumiu muito tempo e faltaram 

informações para sua conclusão. Dornelas (2005) enfatiza que a tarefa de escrever um 

Plano de Negócios não é fácil, principalmente para quem nunca o escreveu. Dessa 

forma, é necessário ter bem delimitado qual o propósito da criação do plano, e para isso 

é importante que se leve em conta alguns aspectos: trata-se da abertura de um novo 

negócio, se a finalidade é conseguir algum tipo de financiamento ou a empresa passa 

por mudanças estruturais. 

 

Esses aspectos podem auxiliar os empresários na formulação do plano, e 

consequentemente contribuírem para que as empresas direcionem as ações no 

conhecimento das principais variáveis que afetam a atividade empresarial e se preparar 

para as oportunidades e obstáculos inerentes ao negócio. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mercado competitivo vem se tornando cada vez mais acirrado e, para que as empresas 

sobrevivam, faz-se necessário a utilização de ferramentas com o objetivo de superar as 

ameaças e explorar as oportunidades que ele pode oferecer.  O plano de negócios é uma 

ferramenta muito importante para as organizações, pois sua utilização contribui para que 

as empresas diminuam os riscos na tomada de decisão. 

 

A pesquisa permitiu verificar que a maioria dos planos de negócios foi elaborado pelos 

próprios empresários (60%), após a abertura do negócio (85%). Além disso, a maioria 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

631 
 

das empresas citou que a estrutura do Plano de Negócios estava orientada para o 

planejamento financeiro. 

 

A realização deste estudo revelou a percepção dos empresários pesquisados sobre a 

utilização do plano de negócios. Percebe-se que o uso do plano de negócios em toda sua 

amplitude ainda é incipiente, no entanto, constatou-se que sua aplicação está 

relacionada prioritariamente ao aspecto financeiro, sendo uma forma de conseguir 

investimentos para o negócio, além de analisar o mercado potencial para a implantação 

do empreendimento. 

 

Algumas limitações desse estudo devem ser levadas em consideração. A principal delas 

é que os resultados apresentados com a pesquisa efetuada em lojas do ramo de moda na 

região central de Montes Claros e no Ibituruna Shopping não foram comparados, visto 

que o estudo realizado nas lojas do shopping não aconteceu de forma esperada, pois os 

vários empreendimentos não aceitaram participar da pesquisa ou não retornaram os 

questionários. 

 

Portanto, organizar ideias, colocá-las no papel e torná-las explícitas a todos os 

envolvidos no processo tornaram-se uma necessidade desse mercado competitivo. E, 

para que os empreendedores possam obter um nível de compreensão do mercado, é 

fundamental que descrevam missão, valores, objetivos, planos e ações, aptidões e 

competências. Para que isso ocorra, surge a importância de um planejamento que 

permita uma visão integrada de todos os aspectos da empresa, além de gerar capacidade 

para diminuir os riscos inerentes ao negócio.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas micro e pequenas empresas, entre outras características, verifica-se que seus 

dirigentes, normalmente os sócios, estão envolvidos em todos os níveis decisórios da 

empresa e muitas vezes realizam algumas das atividades operacionais. Além disso, 

estão imersas em um ambiente de grande competição, cada vez mais intensa, que as 

obriga a melhorarem constantemente seus processos. Por conta disso, seja para ampliar, 

criar ou introduzir mudanças na organização com intuito de aperfeiçoar um negócio, a 

contratação de uma consultoria externa em muitos casos pode ser a forma mais rápida e 

eficiente para se conseguir estes resultados. 

 

Para Greiner e Metzger (1982, apud QUINTELLA, 1994, p. 56), 

 
a consultoria gerencial é um serviço de aconselhamento contratado por 
organizações junto a pessoas qualificadas e especialmente treinadas para dar-

                                                            
10 Especialista em Gestão Contábil e Controladoria pela Unimontes. 
11 Bacharel em Administração pela Unimontes. 
12 Bacharel em Administração pela Unimontes. 
13 Mestre em Administração pela FEAD. 
14 Mestre em Administração pela FEAD. 
15 Doutorando em Administração pela UFMG/FACE/Cepead. Mestre em Desenvolvimento Social pela 
Unimontes. 
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lhes, de uma forma objetiva e independente, a possibilidade de identificar 
problemas gerenciais, analisar esses problemas, encontrar e seguir soluções 
recomendadas pela consultoria e, por fim, eventualmente conseguir ajuda 
para implementação dessas soluções. 

 

A consultoria é uma atividade exercida por um profissional denominado Consultor. O 

consultor pode ser definido como alguém que possui conhecimentos específicos sobre 

determinada área, para a qual se propõe a dar conselhos. Segundo Block (2004), o 

consultor é alguém que exerce alguma influência sobre um indivíduo, grupo ou 

organização, todavia não possui poder direto sobre os processos. 

 

Os tipos de consultoria variam de acordo com o enfoque que o autor pretende explorar. 

A abordagem pode considerar a natureza do serviço, o modelo de intervenção, a forma 

como o profissional atua, a estrutura e amplitude da consultoria. Como exemplo, usam-

se os propostos por Oliveira (2001), os quais, dentre os tipos apresentados, assemelham-

se mais ao desenvolvido na empresa em análise. Esse autor apresenta a consultoria, 

dividida quanto à estrutura e amplitude: 

 

a) Quanto à estrutura:  

a. Consultoria de pacote: consiste em fornecer ao cliente produtos pré-

montados, ou seja, transferência de estruturas de metodologias e de técnicas 

administrativas, sem preocupação da adequação à realidade da empresa-cliente;  

b. Consultoria artesanal: procura atender às necessidades da empresa-cliente 

por meio de um projeto baseado em metodologias e técnicas administrativas 

especificamente estruturadas para a referida empresa-cliente, tendo, entretanto, 

sustentação de outras abordagens e modelos aplicados em outras empresas.  

b) Quanto à amplitude:  

a. Consultoria especializada: é a que atua em um ou poucos assuntos dentro de 

uma área de conhecimento; 

b. Consultoria total: é a que atua praticamente em todas as atividades da 

empresa- cliente; 

c. Consultoria global ou globalizada: é a que consolida serviços em empresas 

globalizadas e que atua em diferentes países. 
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A consultoria nas MPE possui aspectos singulares, sobretudo pelas características da 

organização e dos proprietários. Segundo o Sebrae-SP (2011), no Brasil existem 5,1 

milhões de empresas, das quais 98% são MPE.  Embora seja um número expressivo, 

essas instituições não recebem a devida atenção em termos de consultoria. Isso pode ser 

observado pela pouca bibliografia existente sobre o tema e também pela falta de um 

modelo próprio desenvolvido para esse tipo de trabalho. 

 

Neste contexto, este trabalho realizado em 2012 trata-se de um estudo de caso que 

buscou avaliar os resultados obtidos após a intervenção de uma consultoria externa em 

uma microempresa, elencando os aspectos percebidos por funcionários e proprietários, 

contribuindo para ambos os interessados no processo, a empresa cliente e a empresa de 

consultoria contratada. Como objetivos específicos, buscou descrever a situação em que 

se encontrava a empresa que contratou os serviços de consultoria, expor o processo de 

intervenção adotado e comparar as percepções que proprietário e funcionários tiveram 

do processo.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O caminho metodológico utilizou-se de diferentes técnicas para a coleta de dados, a 

saber: a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e entrevistas. Como ponto de 

partida, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, tendo por objetivo reunir, analisar e 

interpretar as diferentes contribuições científicas já publicadas sobre o tema proposto. 

 

A segunda fase da pesquisa tratou-se da análise dos documentos institucionais gerados 

pela empresa de consultoria contratada, um breve levantamento de dados relevantes, 

que vieram a identificar, na empresa estudada, algumas deficiências que foram 

trabalhadas pelo processo de consultoria. O estudo sistemático dos dados da empresa 

pesquisada foi desenvolvido com o intuito de se levantar informação suficiente para 

trazer a compreensão do negócio e do comportamento atual da empresa frente ao 

mercado.  Assim, foi possível descrever a situação em que se encontrava a empresa x 

antes da intervenção da consultoria externa. Adicionalmente, foi realizada uma 

entrevista não estruturada com os consultores, para que se fossem identificadas as 

etapas adotadas no processo de intervenção proposto a partir do diagnóstico gerado pela 

consultoria. 
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Finalizados os levantamentos e análises dos documentos obtidos na empresa x, iniciou-

se o processo de avaliação qualitativa. Nessa etapa, foram realizadas as entrevistas com 

os colaboradores e proprietário. O tipo de entrevista escolhido foi a entrevista 

semiestruturada. Para Manzini (1990/1991, p. 154), ela “está focalizada em um assunto 

sobre o qual se elabora um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras 

questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista”. Para o autor, esse tipo 

de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas não 

estão condicionadas a uma padronização de alternativas.   

 

Ao proprietário da empresa, funcionários e prestadores de serviços foi aplicada a mesma 

entrevista, cujo roteiro partia de cinco questões gerais e outras cinco questões 

direcionadas. A entrevista teve como objetivo principal compreender, sob a ótica do 

proprietário e dos colaboradores, suas opiniões acerca resultados obtidos após a 

intervenção da consultoria. Por fim, uma análise comparativa foi realizada entre a 

percepção dos colaboradores da empresa e a percepção do proprietário da organização 

referente às mudanças que ocorreram na organização após o processo de consultoria. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo Oliveira (2010), a identificação da necessidade dos serviços de consultoria é 

realizada com base em duas situações: a realidade atual da empresa-cliente, tendo em 

vista seus negócios atuais e resultados alcançados e a situação futura desejada pela 

empresa cliente, tendo em vista seus negócios atuais e futuros e os resultados esperados. 

 

A microempresa em questão decidiu contratar a consultoria a partir da percepção de 

suas limitações técnicas. Os proprietários se viram em meio a muitos problemas de 

ordem administrativa e comercial e não dispunham de conhecimentos específicos para 

promover as melhorias de que a empresa necessitava para se manter no mercado. 

Segundo os relatórios de diagnóstico da situação da empresa fornecidos pela 

consultoria, a microempresa estudada apresentava diversos tipos de problemas, os quais 

justificaram um processo de intervenção, a saber: a) técnicos: sem sistemas de 

informação para mensuração de resultados financeiros; b) econômicos: falta de 

mensuração de capital de giro; c) financeiros: falta de formação do preço de venda, falta 

de identificação do ponto de equilíbrio e falta de ferramentas essenciais: fluxos de caixa 
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e DRE; d) mercadológicos: não identificação do público alvo, indefinição de 

participação no mercado (market share), plano de marketing inexistente e vendas sem 

perspectivas de crescimento; e) administrativos: falta de departamentalização, funções 

não definidas, processos não documentados, controle de estoque falho, inexistência de 

estrutura de RH e funcionários sem qualificação; e f) comportamentais: equipe 

desmotivada. 

 

Apresentados os problemas identificados e as atividades desenvolvidas pela consultoria, 

iniciou-se o processo de avaliação dos resultados obtidos através dessa intervenção. 

Geralmente, as empresas de consultoria realizam após o processo de intervenção, seu 

próprio relatório de avaliação, utilizam-se para isso de controles dos resultados obtidos, 

auto avaliação pelos usuários, avaliação do agente de mudanças (consultor empresarial), 

e estudo das necessidades de nova auditoria de posição. Para a realização deste trabalho, 

não foi adotada avaliação desse relatório de avaliação, uma vez que naturalmente a 

utilização desses resultados poderia ser tendenciosa a uma avaliação positiva. 

 

O roteiro de entrevista adotado utilizou-se de duas formas para obter informações dos 

entrevistados. Na primeira parte, questionam-se os entrevistados para que de maneira 

espontânea venham a descrever as mudanças percebidas no processo e num segundo 

momento, tópicos direcionados estimulavam os entrevistados com temas específicos.  

Pode-se dividir a análise das entrevistas sob três perspectivas: a dos funcionários da 

empresa que já trabalhavam nela desde o inicio do processo de intervenção, dos 

prestadores de serviço à organização, que, por não serem funcionários da empresa, 

entende-se que a análise de sua entrevista possa ser interpretada como sendo em outra 

perspectiva e a do proprietário da organização. 

 

Comparando-se os três grupos entrevistados, é possível encontrar semelhanças e 

discordâncias entre estes quanto às percepções que tiveram das mudanças ocorridas na 

empresa. Tal resultado era esperado e o que realmente a comparação entre os 

entrevistados procura entender é o que é mais ou menos percebido e por que esses itens 

têm maior ou menor percepção entre os que participaram das entrevistas. 

 

A implantação do sistema eletrônico que permite aos dentistas solicitarem a presença 

dos auxiliares foi percebida e bem aceita sob as três perspectivas. O sistema de ar 
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condicionado, que melhora as condições de trabalho e oferecem maior conforto aos 

profissionais e clientes também é um ponto comum aos entrevistados.  Esses dois itens 

se referem aos setores em que atuam os entrevistados e todos estão em concordância. 

 

Quando questionados quanto à percepção de mudanças em outros setores, os 

funcionários e a prestadora de serviço citaram a reorganização do setor financeiro que 

cuida das cobranças, e o sistema de controle dos estoques que organizou o setor, ambos 

aprovam as mudanças. O proprietário também fez menção positiva a esses itens. 

Contudo, o proprietário citou outras melhorias na organização que não foram 

mencionadas pelos outros entrevistados. Ele apontou o treinamento de funcionários e 

mudança na postura da empresa em relação ao trabalho de marketing. 

 

A dentista, que presta serviços na clínica, informou que percebe os funcionários mais 

motivados, mas esta informação não é confirmada pelos colaboradores e nem pela 

entrevista do proprietário, os quais não fazem menção de tais mudanças. Os 

funcionários da clínica afirmam que o clima organizacional é bom e que há um bom 

relacionamento em que todos se respeitam e convivem em harmonia.  

 

Um item que é lembrado pela prestadora de serviços e pelos funcionários faz menção 

aos proprietários. A dentista informa que, apesar do clima organizacional ser bom, os 

funcionários queixam-se de frequentes atritos com os proprietários e que eles possuem 

maior dificuldade em assimilar os novos processos da empresa, uma vez que iniciam 

uma mudança de postura e depois de alguns dias retornam a hábitos antigos. Tal 

insatisfação quanto a esse relacionamento demonstra ser tão significativa que os 

funcionários apontam como uma falha da consultoria, algo que deveria ter sido mais 

bem trabalhado pela empresa. 

 

A partir dos relatos dos entrevistados, percebe-se uma relação de dependência tanto por 

parte do proprietário quanto por parte dos colaboradores em relação à consultoria. Os 

funcionários apresentaram uma crítica referente à consultoria; na entrevista, eles 

solicitam que os consultores deveriam agir com maior rigor com os proprietários em 

relação ao comportamento referente às mudanças de processos, já o proprietário informa 

que a falha da consultoria é referente ao tempo, diz que a empresa de consultoria 

deveria passar mais tempo na organização para auxiliar na realização dos projetos.  
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Nota-se que nenhuma das partes se propõe a ser agente de mudanças em relação ao 

problema apresentado, mas ambas esperam que a solução venha a partir da ação da 

empresa contratada para realizar a consultoria. Essa situação é abordada na literatura 

por Caldas (1996 citado por ANUNCIATTO et al, 1999), que apresenta metáforas que, 

de forma crítica, retratam a relação de consultoria como uma relação de dependência, 

sendo os consultores considerados “bengalas” ou “carimbos” legitimadores de ações. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao concluir o presente trabalho, verifica-se que os objetivos inicialmente propostos 

foram atingidos. A partir da pesquisa realizada foi possível avaliar os resultados obtidos 

na empresa de odontologia, após a intervenção da consultoria externa, sob os pontos de 

vista do proprietário e dos colaboradores. 

 

Percebe-se que, embora não seja tão expressiva, houve avaliações diferenciadas entre as 

duas partes. O proprietário fez menção a melhorias em quase todos os setores internos e 

também às mudanças externas, como a melhoria de posicionamento da própria 

microempresa em relação ao mercado, enquanto que os colaboradores e prestadores de 

serviços se ativeram a observações mais pontuais, em sua maior parte tangíveis e 

voltadas aos seus respectivos setores. 

 

A avaliação dos resultados mostrou-se favorável à contratação dos serviços de 

consultoria pela microempresa. Com base nas respostas dos entrevistados, pode-se 

afirmar que a microempresa apresentou melhorias expressivas em diversos setores após 

a intervenção, houve aprovação por todos os colaboradores e proprietário referente à 

contratação. Entretanto, as queixas dos funcionários quanto ao relacionamento com os 

proprietários não tratado pela consultoria e a relação de dependência percebida sugerem 

que houve falhas no processo. 

 

Ao longo deste estudo, verificaram-se algumas limitações referentes à clareza e 

objetividade das informações obtidas decorrentes da abordagem utilizada (entrevista 

semi-estruturada). Os resultados poderiam ser mais objetivos sobre quais foram as reais 

mudanças percebidas na empresa após a intervenção da consultoria. Como principal 

recomendação para trabalhos futuros, destaca-se a necessidade da utilização das 
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informações fornecidas pela consultoria para subsidiar os assuntos tratados nas 

entrevistas ou por meio de instrumentos que conferem maior objetividade, como os 

questionários. Na formulação das questões, deverão ser colocadas as ações que a 

consultoria informa terem sido realizadas. Assim, poderão ser verificadas, de forma 

mais clara e específica, as reais mudanças obtidas na microempresa após a intervenção 

da consultoria, sob a percepção dos colaboradores e proprietário. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O espantoso número de mortes decorrentes de acidentes automotivos no Brasil faz com 

que a questão da violência no trânsito seja um problema permanente, dado que 

atualmente constitui uma das principais causas de óbito de pessoas em idade produtiva.  

Tendo em vista que a Psicologia está presente no processo de formação dos motoristas 

brasileiros, já que todos, em algum momento, são submetidos à testagem psicológica a 

fim de avaliar sua aptidão à função, objetiva-se aqui analisar criticamente esta forma de 

contribuição à segurança no trânsito atribuída ao saber e à prática psicológica, 

explorando as possibilidades de atuação da Psicologia no trânsito para além da função 

negativa, de exclusão dos inaptos, de que está incumbida até o momento. 

 

Tal análise justifica-se pela necessidade de favorecer a compreensão dos aspectos 

relacionados ao trânsito, refletindo sobre o papel que a Psicologia exerce atualmente 

nesta área e os espaços que ainda não ocupou, tentando identificar as razões ou motivos 

que a impedem de expandir a sua atuação, visto que o Psicólogo do Trânsito não se 

restringe à avaliação Psicológica, realizada nas clínicas credenciadas ao DETRAN. 

Através desta percepção, torna-se possível elaborar métodos estratégicos que possam 

contribuir para um maior reconhecimento das ações relacionadas à área de Psicologia do 

Trânsito, efetivando a sua atuação de forma mais abrangente e educativa. Assim, a 

proposta do presente trabalho inicia-se com os conceitos referentes de Psicologia e 

Trânsito, a fim de unir estes dois fenômenos e compreender a relação entre eles e a sua 
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dinâmica de funcionamento. Posteriormente, a reflexão se volta para os conceitos, 

causas e pesquisas relacionadas aos acidentes de trânsito, abrangendo também questões 

relacionadas ao nível de risco que as pessoas se expõem ao conduzir ou ao entrar em um 

veículo. Na análise dos dados, este papel do profissional da Psicologia é enfatizado, 

contextualizando a sua importância no desenvolvimento de educação e cidadania, 

intervindo diretamente nas ações referentes ao comportamento humano no trânsito. Para 

isso, é necessário compreender, de forma ampla, as concepções difundidas, no que diz 

respeito ao papel do indivíduo tanto como condutor quanto como pedestre ou 

passageiro, haja vista que o erro humano tem sido a principal causa do aumento no 

número das estatísticas de acidentes de trânsito. Neste contexto, diversas ciências, 

inclusive a Psicologia Social, subsidiam tais ações, por favorecerem a compreensão da 

interação entre o indivíduo e o meio ambiente.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Psicologia e Trânsito 

 

A psicologia no trânsito não se limita ao exame psicotécnico ou psicológico do 

motorista, trazendo consigo propostas mais abrangentes, evidenciando diversas questões 

relacionadas ao comportamento no trânsito. Contudo, antes de iniciar a correlação da 

ciência da psicologia com o trânsito, faz-se necessário destacar conceitos básicos de 

cada um destes elementos. 

 

Destaca-se o conceito de psicologia, que, na visão de Morris e Maisto (2004), é o estudo 

científico do comportamento e dos processos mentais. Numa perspectiva mais atual, 

Rozestraten (1988) defende que a psicologia estuda, por métodos científicos, o 

comportamento e os fatores e processos externos ou internos, conscientes ou 

inconscientes, que o provocam ou o alteram.  

 

O Dicionário Aurélio relata que “trânsito é o ato ou efeito de caminhar; de pessoas e/ou 

veículos; trafego”. Já segundo o novo código nacional, a palavra trânsito tem um 

significado de “movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias 

terrestres”. Conforme Meirelles e Arrudão (1966), apud Rozestraten (2004), o trânsito 
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pode ser definido como o deslocamento de pessoas ou coisas pelas vias de circulação e 

o distinguem do tráfego, que seria o mesmo trânsito, mas em missão de transporte. 

O trânsito, enquanto deslocamento de pessoas e veículos nas vias (ROZESTRATEN, 

1988), surgiu em função da necessidade de o ser humano se locomover, trocar 

mercadorias, comercializar produtos, intercambiar conhecimentos, tecnologias e cultura, 

aspectos essenciais que possibilitam nossa sobrevivência e favorecem o 

desenvolvimento em sociedade. Todavia, esse deslocamento de pessoas e veículos 

também trouxe sérias consequências negativas, através principalmente dos graves 

problemas ambientais e de saúde pública (MARÍN; QUEIROZ, 2000), os quais, nos 

próximos anos, os governos terão de enfrentar com mais rigor e empenho 

(GONZÁLEZ, 1998). Através dessas consequências negativas, notadamente os 

acidentes de trânsito, começa-se a cogitar a possibilidade de utilização de vários 

conhecimentos científicos e, dentre eles, a psicologia, para minimizar essas trágicas 

ocorrências. A denominada psicologia do trânsito nasce, então, da necessidade de tornar 

o trânsito mais seguro, contribuindo para o bem-estar das pessoas em seus 

deslocamentos (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2000). 

 

Segundo Morris e Maisto (2004), a Psicologia do trânsito trata-se de uma área inserida 

dentro de um contexto da Psicologia Social que, por sua vez, se caracteriza, como os 

pensamentos, sentimentos e comportamentos de uma pessoa são influenciados pelo 

comportamento e pelas características de outras pessoas, sejam eles reais, imaginados 

ou inferidos. Assim, a Psicologia do Trânsito pode ser definida como uma área da 

psicologia que estuda, através de métodos científicos válidos, os comportamentos 

humanos no trânsito e os fatores e processos internos e externos, conscientes e 

inconscientes que provocam ou os alteram. Em síntese: é o estudo dos comportamentos-

deslocamentos no trânsito e de suas causas. Mesmo que ela possa ser vista como uma 

psicologia aplicada, a Psicologia do Trânsito nos possibilita, no entanto, contribuições 

valiosas para o estudo fundamental e teórico do comportamento humano e dos 

processos psíquicos aí implicados. (ROZESTRATEN, 1988, p. 9) 

 

2. 2 Acidentes de Trânsito 

 

O sistema de trânsito funciona através da interação entre três fatores: a via, o veículo e o 

homem. De acordo com estudos realizados pela UNESP/Bauru, o erro humano, em todo 
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o mundo, é responsável por mais de 90% dos acidentes registrados. As principais 

imprudências determinantes de acidentes fatais no Brasil: por ordem de incidência: seja 

por velocidade excessiva; dirigir sob efeito de álcool; distância insuficiente em relação 

ao veículo dianteiro; desrespeito à sinalização ou dirigir sob efeito de drogas.  

 

Ainda segundo a pesquisa da UNESP/Bauru, apresentada no site, questões como o 

tempo de reação que uma pessoa responde a um determinado estímulo pode ser 

influenciado pela condição física e emocional do indivíduo. Assim, fatores definitivos 

(idade, deficiência física: visão, audição, paralisias etc.) e fatores temporários 

(enfermidades passageiras (resfriado comum, dor de cabeça etc, álcool, drogas, 

medicamentos, estado emocional) interferem diretamente no tempo de reação e no 

estado de “alerta” no trânsito. 

 

Muitos indivíduos ao conduzirem seus veículos criam condições ideais e irreversíveis 

para que o acidente ocorra, isso normalmente ocorre em função da completa ignorância 

em relação aos fatores que o causam. Segundo WILDE (2005), o nível aceito de risco 

de acidente de trânsito de uma pessoa é definido como aquele nível subjetivo de risco de 

acidente do qual se acredita que a diferença entre benefícios e custos (incluindo o perigo 

percebido do acidente) é máxima. 

 

Torna-se essencial destacar outros fatores resultantes em acidentes por falhas humanas, 

como os relacionados à personalidade do indivíduo, como, por exemplo, o desajuste 

social que, segundo ROZESTRATEN (1988), é caracterizado por aqueles indivíduos 

que se recusam a seguir as normas de trânsito, adotando uma atitude antissocial. Faz 

referência também ao desajuste pessoal. Ele afirma que não é aconselhável pegar no 

volante após períodos estressantes e momentos difíceis de vida, pois pode-se 

desenvolver comportamentos perigosos na direção de um veículo. Em certos casos, 

ainda, o veículo é utilizado para fins secundários, atuando como um meio de 

relaxamento, quando se liga o rádio e percorre caminhos mais tranquilos ou até mesmo 

para uma paquera, por ser também um destaque de status e ostentação. Nessas situações, 

ROZESTRATEN (2008) afirma que os fatores relacionados à segurança ao conduzir o 

veículo não são considerados prioridade. 
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2.3 Prevenção de Acidentes  

 

Com o intuito de reduzir os riscos e evitar o aumento das estatísticas de acidentes de 

trânsito no país, várias campanhas são criadas, a fim de conscientizar a população para a 

educação no trânsito. Instituído em 02 de julho de 1993, através da Portaria Ministerial 

621, nasce o Programa PARE com o objetivo de combater os altos índices de acidentes 

de trânsito. Sua base é o resgate da postura de cidadania no trânsito, utilizando-se de 

alternativas que mudem o comportamento dos indivíduos, resultando em uma 

convivência harmônica, preventiva e defensiva no cotidiano das ruas e estradas.  

 

Assim, o ser humano, a via e o veículo são focos do Programa PARE, que identifica os 

riscos de acidentes vinculados a estes três fatores e, concomitantemente, propõe ações 

educativas e práticas que visam à redução dos números estatísticos. O programa citado 

tem investido em projetos de caráter permanente como “Projeto Amigo da Vez” e 

“Projeto Mercosul”. Sendo o primeiro, ação promocional em bares e restaurantes 

frequentado por jovens e adultos, com o objetivo de disseminar entre eles o hábito de 

eleger sempre um integrante do grupo que não vai ingerir bebida alcóolica e ficar 

responsável pela condução dos demais.  

 

No que se refere ao Projeto Mercosul, trata-se de uma ação conjunta e unificada dos 

órgãos de trânsito, segurança e turismo dos estados do Sul, coordenada pelo Ministério 

dos Transportes – Programa PARE, com o apoio do Ministério da Justiça, Embratur e 

Governos Estaduais. O projeto visa à redução de acidentes no trânsito da região Sul 

durante as férias, quando as rodovias e as cidades recebem grande número de turistas 

argentinos, paraguaios e uruguaios.   

 

Além desses projetos, o Programa Pare tem levado até os meios de comunicação 

diversas campanhas publicitárias visando contribuir com a conscientização da 

população, através da educação no trânsito.  

 

Além das campanhas tradicionais de trânsito, Wilde (2005) destaca estratégias 

utilizadas em diversos países europeus, Rússia e EUA, que conseguiram atingir bons 

resultados na prevenção de acidentes por fornecer benefícios ao condutor que não se 

envolvesse em acidentes por um período de tempo. Tais benefícios vão de boas quantias 
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em dinheiro a extensões da validade da CNH. Segundo o autor, “o grau de efetividade 

quanto ao custo de qualquer medida contra acidentes é naturalmente de grande interesse 

para aqueles que são responsáveis para tais programas” (WILDE, 2005, pág. 269). 

Segundo o autor, a ideia de que esses benefícios são capazes de atingir resultados mais 

satisfatórios do que as campanhas tradicionais, como as integradas ao Programa Pare, 

por exemplo. Para ele, os condutores teriam mais interesse em participar por serem 

diretamente envolvidos através dos benefícios oferecidos. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Foi utilizada neste estudo a abordagem bibliográfica com o intuito de levantar 

informações e conhecimentos prévios acerca do referido assunto. A pesquisa 

bibliográfica foi desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros, artigos científicos, dissertações, teses e material de campanhas 

publicitárias.   

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Conhecer aspectos do comportamento humano no trânsito é uma necessidade social e 

cientifica, visto que cada vez mais as condições de transporte, deslocamento e 

circulação humana de um modo geral têm determinado significativamente a qualidade 

de vida e trabalho das pessoas. A circulação humana é realizada no meio ambiente ao 

qual pertence. Essa interação permite compreender a interface do ambiente, trânsito e 

psicologia. O ambiente do sistema de trânsito exige do participante algumas condições 

psicológicas fundamentais para o convívio. 

 

De pouco adiantam as leis e as punições se não há uma mudança de atitudes para a 

inserção de uma nova cultura que favoreça a condução de veículos de forma 

responsável. Contudo, acredita-se que uma mudança desse triste quadro só seria 

possível através da educação para o trânsito e, pensando nisso, esse método tornou-se 

prioridade para os estudiosos da área, autores do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), 

pois este já dedica todo o seu VI capítulo a este assunto. 

 

A educação, aqui referida, teria o objetivo de tornar os participantes do trânsito cidadãos 
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conscientes por suas responsabilidades nos contextos coletivos. A educação para o 

trânsito seria mais do que a aplicação de procedimentos a fim de que o aluno conheça, 

compreenda e respeite as normas de circulação, ela deve se inserir num âmbito mais 

amplo que é a educação ético-social e sua missão seria favorecer a criação de atitudes, 

comportamentos e padrões de conduta para possibilitar a convivência harmônica das 

pessoas e dos grupos no ambiente do trânsito. 

 

Assim, o trânsito passou a ser o local onde a falta de senso de cidadania da população se 

amplifica canicamente, assumindo as dimensões de uma tragédia, meio em que toda 

falta de respeito ao outro, a si mesmo, e ao espaço público, bem como a inconstância na 

presença ostensiva do Estado, se traduz em condutas incoerentes e perigosas, 

francamente (auto) degradantes. Estudar esse fenômeno e traçar intervenções é um 

dever da psicologia, saber que precisa legitimar-se nesse campo através de outros 

argumentos e procedimentos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dos aspectos levantados pelo referencial teórico contemplado e pela análise dos 

dados, percebe-se que a Psicologia do Trânsito traz consigo uma amplitude de opções 

de ações e atuações que não se limitam às clínicas de avaliação Psicológica 

credenciadas pelos DETRAN’s. O contexto social necessita de uma prática mais atuante 

na comunidade, a fim de desenvolver estratégias que solidifiquem a educação no 

trânsito e, consequentemente, contribuam com a redução de acidentes e vítimas do 

sistema de trânsito caótico. 

 

As campanhas publicitárias, especialmente as veiculadas no ano de 2008, apesar de 

chocar e de comover, não são suficientes para despertar o senso de responsabilidade de 

cada condutor. É de fundamental importância que essas ações sejam parte do sistema 

educacional e que entrem na vida do cidadão ainda na infância, como conteúdo escolar 

obrigatório. 

 

Não se pode deixar de perceber o trânsito como um fenômeno social, estando 

intimamente relacionado à geração de emprego e renda, favorecendo o status social do 

sujeito. Contudo, este mesmo veículo que favorece a ascensão na sociedade, também é 
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utilizado como uma arma, sendo capaz de ferir e até de matar. A sua ação será sempre 

resultante da sua consciência e da educação que o condutor teve durante a vida. Assim, 

é necessário, antes de tudo, uma mudança de cultura, de forma que todos, inclusive os 

responsáveis pelas políticas públicas compreendam a responsabilidade de conduzir não 

só veículos, mas principalmente vidas. 

 

A Psicologia é uma ciência que pode vir a contribuir, de forma significativa, para a 

efetivação de ações que favoreçam a mudança de consciência e, principalmente, de 

cultura em todos os âmbitos. No que se refere ao trânsito, isso não é diferente, pois 

sabe-se que uma avaliação psicológica bem feita pode contribuir para redução de 

acidentes e para a paz no trânsito. No entanto, ela ocorre apenas uma vez e dá um 

parecer sobre as condições do candidato a condutor naquele momento, não fornecendo 

muitos subsídios para um prognóstico de ações deste mesmo condutor após alguns anos.  

 

Portanto, assim como é exigido que o condutor passe pelo exame médico ao renovar a 

carteira de habilitação, é essencial que essa Lei se estenda também à avaliação 

psicológica. Além disso, como foi citado anteriormente, a questão do trânsito é um 

problema de ordem social, sendo também um ambiente de trabalho aberto ao 

profissional da Psicologia, que pode contribuir para a criação e efetivação de ações 

preventivas, educativas e de todas as demais relacionadas ao comportamento da 

sociedade. O fato é que a sociedade precisa de uma intervenção mais significativa, pois 

todos clamam por paz no trânsito, mas ainda não conseguiram perceber que isso 

depende do comprometimento de cada condutor em seguir a legislação e utilizar o bom 

senso.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

As organizações se encontram em um mercado altamente competitivo, assim elas 

buscam cada vez mais a lealdade e o comprometimento dos colaboradores. A partir 

disso, afirma-se que a área de recursos humanos se destacou e assumiu a 

responsabilidade de alcançar tais objetivos dentro das organizações. Os recursos 

humanos, anteriormente vistos como recursos a serem consumidos pela organização, 

estimulam os bens de valor a serem desenvolvidos (DEMO, 2010). 

 

Empenhados na unificação dos objetivos empresariais e individuais, a Administração de 

Recursos Humanos desenvolve métodos, técnicas, instrumentos e atividades que 

envolvem os funcionários dentro e fora do trabalho. Essas técnicas são utilizadas em 

forma de treinamento voltado para o aprendizado e motivação dos empregados e visa 

melhorar o desempenho funcional, a produtividade e as relações interpessoais dentro 

das empresas, para se alinhar ao mercado competitivo. 

 

Para as empresas é importante manter seus funcionários qualificados e atualizados, 

portanto, o treinamento é um instrumento capaz de proporcionar aos empregados 

melhores habilidades para desempenhar o seu cargo ou para implantar novas 

tecnologias. Através do treinamento, os gestores podem avaliar o aprendizado e o 

comportamento dos seus funcionários, pois se acredita que o desenvolvimento pessoal 

influencia o desenvolvimento organizacional. 
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Para compreender essas práticas inovadoras usadas nas empresas e sua eficácia, foi 

realizado um estudo de caso. Neste, analisou-se o coral de música da Coteminas de 

Montes Claros.  

 

O presente estudo de caso descritivo teve como objetivo geral analisar os benefícios do 

coral no desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores e nos objetivos 

organizacionais. 

 

2 MERCADO DE TRABALHO E GESTÃO DE PESSOAS 

 

A transformação do departamento de recursos humanos traduz o fato de que nas 

empresas modernas, amolgadas e competitivas são os colaboradores excelentemente 

treinados e comprometidos, e não as máquinas, que fundamentam a grande chave para a 

competitividade da organização (DESSLER, 2003). 

 

As pessoas são fontes verdadeiras de vantagens competitivas por causa de seu valor, sua 

raridade e suas inimitáveis e insubstituíveis qualidades humanas.  É pelo fato de aliarem 

emoção com razão, subjetividade com objetividade, que as pessoas concebem situações, 

desempenham tarefas, interagem e decidem, fazendo com que a administração dos 

recursos humanos ou a gestão de pessoas sejam atividades fundamentais para a 

sobrevivência e para o sucesso das organizações, que enfrentam cenários cada vez mais 

turbulentos e competitivos. 

 

Na gestão de pessoas, a estratégia depende das mudanças ocorridas no ambiente, pois o 

mercado expõe as pessoas à razão de ordem tecnológica, ao consumidor e à confusa 

diversidade de opções (DAVEL, 2001).  Para haver adaptação da empresa a essas 

mudanças, é necessário que os funcionários estejam capacitados e orientados, para isso 

é necessário que as empresas invistam em treinamentos e instrumentos que aprimorem 

as habilidades desses funcionários e os motivem. 

 

As formas como são aplicados os treinamentos sofrem variações de acordo com as 

necessidades da organização e de acordo com os resultados que se almejam obter. Ao se 

ministrar um treinamento, podem-se usar modalidades, métodos ou técnicas de 

aprendizagem. Uma técnica alternativa que merece destaque é o uso da música como 
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forma de treinamento. São evidentes os benefícios que uma boa música pode trazer ao 

cotidiano. Saber usá-la de maneira a extrair o que há de melhor no colaborador resultará 

em ganhos não somente financeiros, mas também pessoais. Quando se estrutura uma 

empresa da mesma forma como um maestro organiza sua orquestra, todos têm 

oportunidade de mostrar o quão vital é sua função perante a organização. Segundo Boog 

(2013, p. 310), “todas as atitudes, mesmo as mais sutis, são percebidas por todos, 

inclusive pelo colaborador”. 

 

Alinhar uma equipe de trabalho a um ritmo musical é tão importante quanto buscar a 

harmonia das equipes. Assim, como a música possui ritmo, melodia e harmonia, da 

mesma maneira o gestor deve buscar essas combinações para alcançar retornos 

positivos de cada grupo. Um maestro sabe exatamente a função e a importância de cada 

membro de sua orquestra, bem como suas especialidades e dificuldades. Com isso, pode 

organizá-los para oferecerem o seu melhor sem serem ofuscados pelos outros e sem 

deixar que as dificuldades os atrapalhem a cumprir suas tarefas (BOOG, 2013). 

 

No contexto organizacional, vale o mesmo exemplo. O conhecimento profundo dos 

colaboradores em suas habilidades e restrições pode, como na orquestra, fazer com que 

todos trabalhem harmonicamente, um suprindo o que o outro não pode e todos 

transparecendo à organização e ao mercado o que há de melhor dentro de cada um. 

 

3 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

Esta pesquisa buscou estudar a realidade do Coral na instituição Coteminas – 

Companhia de Tecidos do Norte de Minas – é uma das maiores empresas do setor têxtil 

no mundo e é composta por 22 unidades fabris: 15 no Brasil, 5 no Estados Unidos, 1 na 

Argentina e 1 no México.  A empresa conta com mais de 15 mil colaboradores. Sabe-se 

que a Coteminas supre 20% do consumo nacional e que destina 50% da sua produção ao 

mercado externo.  Foi utilizada pesquisa descritiva com abordagem qualitativa; na 

coleta de dados utilizaram entrevistas despadronizadas e semiestruturadas e 

questionários que buscaram definir o perfil do corista e a influência do coral no trabalho 

do colaborador e em sua carreira profissional.  
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Participaram da investigação o gerente de recursos humanos da empresa e 

colaboradores integrantes do coral.   

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

O coral surgiu a partir do interesse de um antigo Diretor da Coteminas, aliado ao 

Programa de Arte na Empresa desenvolvido pelo SESI (Serviço Social da Indústria), 

tendo como objetivo reunir pessoas que apreciassem e se interessassem por música, a 

exemplo de um coral que já existia em outra unidade da instituição. Então, em 2010, 

nasceu o Coral Coteminas na unidade de Montes Claros, para o lazer e bem-estar da 

empresa e dos colaboradores. 

 

O coral é composto por 30 (trinta) coristas que trabalham em diversos cargos e níveis na 

empresa, geralmente pessoas que não possuíam conhecimento musical algum, apenas 

tinham o gosto pela música que, no decorrer das aulas e ensaios com o regente, foram se 

aperfeiçoando e criando ainda mais apreço. 

 

Os ensaios são realizados em dois turnos com turmas subdivididas pelo timbre da voz e 

por gênero. Para que o colaborador participe do coral é preciso que ele siga alguns 

requisitos, como ser afinado e escutar e reproduzir bem o que se está escutando. Não há 

um regulamento formal, porém, o corista deve seguir algumas regras informais, como 

possuir disponibilidade de tempo e comparecer aos ensaios.  

 

Sob a visão do Gerente de Recursos Humanos, o coral proporciona à empresa uma nova 

roupagem, ou seja, uma nova maneira de ser vista perante a sociedade. Para os 

colaboradores, o maior benefício foi a mudança que a arte/música ocasionou em suas 

vidas. Foi notável o crescimento pessoal adquirido ao se estudar música, uma vez que 

muitos passaram a se interessar mais e a buscarem formação profissional na área. 

 

A participação dos colaboradores no coral influenciou positivamente no relacionamento 

interpessoal e também nas atividades produtivas da empresa, uma vez que, na prática do 

canto, tem-se disciplina, pontualidade e precisão. Esses mesmos requisitos são 

essenciais no ambiente organizacional. 
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Outra vantagem é a motivação gerada nos coristas ao estarem participando de um grupo 

seleto de cantores líricos e sob a responsabilidade de representar a instituição em 

eventos sociais. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a necessidade da organização de conseguir alinhar cada vez mais seus objetivos e 

proporcionar uma maior competitividade no mercado, a ARH está inovando na prática 

de gestão de pessoas e utilizando técnicas alternativas de treinamento, dentre elas, está a 

musicoterapia. 

 

Nota-se que os colaboradores têm uma boa imagem do coral, sendo que a maioria deles 

atestou que obteve vantagens significativas, como aumento da autoestima e redução do 

estresse. Além de possuir orgulho em compor o quadro de pessoal da empresa, 

demonstraram interesse em aprofundar o conhecimento em música.  

 

A adoção do coral na empresa ainda não se configurou em instrumento eficaz de 

treinamento e viabilizador de resultados econômicos para a gestão da empresa, 

contrariando perspectiva apontada pela bibliografia utilizada na pesquisa. Pesquisadores 

afirmam que a musicoterapia é uma técnica alternativa de treinamento 

comprovadamente eficaz para a formação dos colaboradores. No entanto, os gestores 

veem o coral apenas como uma forma de cultura e lazer para os colaboradores, mesmo 

quando reconhecem uma melhoria no relacionamento interpessoal, na disciplina e na 

pontualidade das atividades laborais dos integrantes. 

 

Diante do exposto, apura-se que o coral implantado pela empresa, foi um instrumento 

que trouxe benefícios como integração pessoal, valorização do trabalho e perspectiva de 

crescimento profissional, embora não seja adotado como uma prática na gestão de 

pessoas pela organização. 
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INTEGRAÇÃO E IGUALITARISMO COMO FACES  

DA CIDADANIA CONSTITUCIONAL 

 

RAFAEL SOARES DUARTE DE MOURA 

 

A pretensão dessas breves linhas foi a de tematizar a eficácia das políticas públicas que 

objetivam reduzir a desigualdade social em face da busca pela consolidação da 

cidadania no plano estrutural do Estado. Nesse sentido, partindo das reflexões 

desenvolvidas pelos professores Marcelo Neves, Samuel Bowles e Herbert Gintis, a 

questão da cidadania é abordada priorizando-se a questão político-simbólica do termo, 

acentuada na mesma proporção em que se expande a retórica dos direitos dos cidadãos 

diante da fragilização das condições conjunturais e estruturais para a sua realização. 

Verificar como a cidadania pode ser aferida em uma relação de subintegração e 

sobreintegração, apresenta-se como ponto de reflexão diante do impacto das políticas 

públicas e sua eficácia em sociedade. Questões acerca da implementação das políticas 

públicas baseadas em fundamentos morais e empíricos são pensadas em uma 

interconexão com conceitos de generosidade, bem como em fundamentos de 

cooperação e solidariedade, considerados como motivações humanas básicas, chamados 

de forte reciprocidade e generosidade nas necessidades básicas. Nesses termos, o 

problematizar a eficácia das políticas públicas, como eficácia do texto constitucional em 

sociedade, é abordado em face da sobrecidadania e subcidadania vinculadas à 

autonomia do sistema jurídico, no sentido luhmanniano, em relação ao poder concreto 

de indivíduos e organizações, condição essencial para se pensar a cidadania como 

inclusão e como autonomia pública e privada. Verifica-se que, nos aspectos subjetivos 

manifestados pela forte reciprocidade e generosidade nas necessidades básicas, está 

imbricada a questão da autonomia operacional da ordem jurídica estatal da qual se 

deriva crítica evidenciada em face do Estado que seja bloqueado, permanentemente ou 

esporadicamente, pelos particularismos dos interesses econômicos e políticos. Reflete-

se a respeito da sobreposição de forças externas ao Direito, em uma compreensão 

nadificadora, segundo Emmanuel Lévinas, visando problematizar a necessária 

ampliação da cidadania que se desenvolva em um espaço público de legalidade que, ao 

mesmo tempo, ressalte a identidade do Estado diante dos interesses privados e 

possibilite a integração jurídico-material em reconhecimento e igualdade de toda a 

população na sociedade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo objetivou debater acerca da complexa teia de significações que 

implica conceituar e tratar de território, considerando as dimensões espacialmente 

continentais e culturalmente heterogêneas do contexto brasileiro. Ao discutir a temática 

abordada, buscou-se analisar, sob o enfoque conceitual de alguns dos principais 

estudiosos do desenvolvimento territorial e, a partir de uma interlocução histórica, os 

debates acerca do processo de desenvolvimento territorial no Brasil, desde a década de 

1980 até as atuais suposições sobre o tema.  Ainda que de maneira sinóptica, pretendeu-

se refletir sobre como o território, compreendido como produto social determinado 

historicamente, tem sido espaço de reprodução de desigualdades e conflitos e o papel do 

Estado nesse processo.  Ressalta-se que a dimensão de território concebida neste 

estudo o percebe como um espaço concreto e simbólico repleto de significações, e 

apropriado por determinado grupo social. Discute-se, ainda, que o papel do poder 

público deve privilegiar ações que busquem soluções de âmbito regional, fazendo uso 

de parcerias intermunicipais que sejam fundamentadas no enfrentamento de problemas. 
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Breve Histórico do Processo de Tematização do Desenvolvimento no Brasil 

 

Novos elementos vêm sendo adicionados ao debate acerca do desenvolvimento nos 

últimos tempos, como resposta a um processo de estímulo à promoção frenética de 

desenvolvimento econômico em escala nacional, cujas consequências estão atreladas às 

múltiplas faces da desigualdade.  

 

Considerando as novas configurações dos espaços nacionais, estudiosos da temática 

vêm privilegiando questões relativas aos aspectos territoriais, que ressaltem a 

importância das singularidades regionais. 

 

Tomamos como pano de fundo para este estudo, a situação brasileira a partir da década 

de 80, na qual, segundo Araújo (2007), o Brasil resistiu, bem ou mal, à consolidação em 

escala global de duas hegemonias difundidas na década de 70: do ponto de vista da 

dinâmica econômica, a hegemonia do rentismo; do ponto de vista ideológico, a 

hegemonia do neoliberalismo.       

 

Resistência esta que se deu nas décadas de 70 e 80, não se repetiu nos anos 90, quando 

o Brasil possuía razoável déficit fiscal e dificuldades em refrear a hiperinflação, advinda 

da onda neoliberalizante que reduziu a participação do Estado na economia e resultou 

em um processo de desregulamentação econômica.   

 

Nesse contexto, em junho de 1994 durante o governo do então Presidente Itamar 

Franco, cria-se o Plano Real (inserido na lógica do rentismo mundial) com o objetivo de 

estabilizar a economia, por meio de uma política monetária atrelada a uma política fiscal 

que viabilizasse o controle da inflação, assim como o pagamento da dívida pública.  

 

De acordo com Araújo (2007), tal modelo privilegiou pessoas e empresas superavitárias 

que podiam comprar títulos do governo, montando-se uma lógica de ação que até foi 

capaz de estancar a corrida de preços, mas que gerou um grande déficit nas contas 

externas e que aumentou o desequilíbrio fiscal. As conseqüências de tais ajustes se 

manifestaram na forma de bloqueio ao crescimento da economia nacional. 
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Araújo (2007) destaca que o modesto crescimento econômico em meio a uma crise 

fiscal, se associa à crescente hegemonia de teses liberais, e teve como resposta os 

movimentos de desestatização que justificaram a ampla desestruturação do Estado 

brasileiro.  

 

Nesse sentido, Araújo (2007, p. 18) argumenta que: 

 
O fato é que, num contexto mundial marcado por transformações 
importantes, o país optou por uma inserção passiva nos mercados 
mundializados e crescentemente comandados pela financeirização da riqueza, 
com reformas profundas na ação do Estado. O Brasil acabou tendo uma 
resposta mais marcada pela passividade do que por políticas ativas, o que 
causou impactos, também, na dimensão territorial. Um país continental e 
heterogêneo como o Brasil não pode ser entregue apenas às decisões ditadas 
pelas regras do mercado, e muito menos “entrar de cabeça” no rentismo. 
Pode e deve ter uma política pública ativa de desenvolvimento, buscando 
evitar que se dessolidarize o destino do país e faça emergirem crescentemente 
velhos regionalismos e novos paroquialismos. 

 

Percebe-se que a perspectiva abordada defende a adoção de políticas nacionais que 

considerem o quadro de diversidade regional heterogêneo e desigual que configura a 

sociedade brasileira, sendo o Estado um interventor dinamizador das economias 

regionais, mas que não ousa macular as identidades locais.   

 

No contexto mundial da década de 90, já se percebiam movimentos sinalizadores de 

mudanças de enfoque na elaboração de algumas políticas públicas, em que o caráter 

local, anteriormente adotado, cedia espaço para o caráter territorial destas. 

 

Como exemplo, pode-se citar a elaboração de um relatório publicado pelo Banco 

Mundial no ano de 1996, nomeado de “A nova visão do desenvolvimento rural”, no 

qual sua forte característica é a tentativa de explicar as mudanças sofridas pelo meio 

rural nas décadas anteriores, e a necessidade que elas traziam em passar de um enfoque 

setorial para um caráter territorial, assim como em se construir um novo modelo 

institucional em torno dessas políticas públicas (Favareto, 2010).  

 

Ainda explorando o fértil terreno de mutações sociais da década de 90, Mendonça e 

Ortega (2005) ressaltam que no mencionado momento histórico, parece surgir um 

consenso em torno da descentralização do planejamento, e da execução das políticas 

públicas, já que de um lado estão as políticas públicas orientadas por organismos 
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multilaterais internacionais, e do outro estão as reivindicações originadas da cobrança 

de uma maior participação da sociedade civil e de uma menor intervenção de estado. 

 

Nessa ocasião, nascem novas propostas de desenvolvimento, principalmente para as 

regiões que até então não haviam sido contempladas pelo crescimento econômico. 

Destaque foi dado às discussões sobre desenvolvimento local e, mais recentemente, 

sobre o desenvolvimento territorial, que vem despertando o interesse de instituições de 

caráter público e privado, bem como de teóricos de diferentes áreas do conhecimento, e 

que se encontra como fio condutor desse estudo. 

 

2 METODOLOGIA CIENTÍFICA 

 

A metodologia de investigação adotada neste trabalho é substancialmente simples e 

possui um caráter teórico-bibliográfico, que foi empreendido através de leitura e análise 

bibliográfica, focando a mobilização das principais categorias conceituais concernentes 

ao tema escolhido. 

Na escolha do aporte teórico, por sua vez, adotaram-se concepções que viabilizam uma 

leitura crítica do fenômeno analisado, tendo o contexto socioespacial urbano como 

realidade que se constrói a partir de conflitos oriundos das divergentes produções 

sociais dos sujeitos.  

 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

  

Ao longo do trabalho, procurou-se estabelecer um diálogo em torno em torno da 

temática do desenvolvimento territorial. Sendo assim, percebe-se que, segundo a 

perspectiva privilegiada neste estudo, o território transcende às limitações físicas / 

concretas, e se estrutura em virtude de uma ação social que compreende aspectos 

econômicos, sociais, culturais e políticos abarrotados de significações, e que são 

apropriados por determinado grupo social. 

 

Em se tratando de um território que é sinônimo de espaço de ação, de representação e 

(re) construção de identidades individuais e coletivas, intui-se que, no âmago das 

relações sociais, ocorrem processos de internalização das identidades coletivas, que são 
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abarcadas por tensões estruturais, e são desmitificadas na sua consciência por meio de 

conflitos existenciais entre os diferentes domínios da sua identidade. 

 

É nessa atmosfera que o Estado e a sociedade civil se veem como atores essenciais no 

processo de consolidação do território e orquestrando as tomadas de decisões 

(individualizantes e coletivas). 

 

Tornou-se perceptível, ao longo do trabalho, com base nas informações e análises feitas 

por teóricos do tema, que a sociedade brasileira necessita se sujeitar às estratégias 

políticas de “recomposição territorial”, através de uma ação planejada de reconstrução 

de espaços públicos e de canais institucionalizados, bem como da criação de arenas de 

discussões e reivindicações que tornem representativos os indivíduos e busquem 

solidificar uma proposta de desenvolvimento.  

 

Importa ressaltar, segundo o que aqui foi discutido, que, no exercício de suas funções, o 

poder público adote ações que busquem soluções de âmbito regional, fazendo uso de 

parcerias intermunicipais que sejam fundamentadas no enfrentamento dos problemas. 

 

Em suma, observou-se que há uma crescente e latente necessidade de modernização dos 

procedimentos, no sentido de implantar medidas de médio a grande alcance social, 

coerentemente com a realidade vigente e sua complexa teia de demandas insurgentes no 

território, não devendo desconsiderar, contudo, os grandes desafios encontrados neste 

percurso. Esses desafios devem extrair vantagens não apenas da evolução de estudos e 

pesquisas na área, mas igualmente da experiência concreta com tais fenômenos.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

A empresa objeto deste estudo foi criada em 21 de julho de 1994 e iniciou suas 

atividades trabalhando somente com ardósia para piso e confecção de peças, como 

lavatórios, pias, soleiras e mesas em diversos tamanhos e modelos, atendendo a pessoas 

físicas. Com a finalidade de atender às necessidades dos clientes, a marmoraria, 

organização em estudo, cresceu e diversificou os produtos, expandindo a sua área de 

atendimento e fabricação das peças, vendendo produtos para pessoas físicas e jurídicas.  

Com esse crescimento, as vendas aumentaram e consequentemente os estoques também. 

Pozo (2007) assegura que nem sempre é possível conhecer a demanda futura e, por isso, 

torna-se necessário ter material em estoque para garantir um atendimento imediato. 

Assim, tem que se observar se o estoque está sendo controlado e se está organizado 

constantemente. Os estoques melhoram os negócios da empresa, quando são 

controlados com organização e métodos, tendo como objetivo atender ao cliente 

imediatamente.  

 

Para esse fim, fez-se necessário o estudo da gestão de estoque dessa organização, para 

constatar se há necessidade de propor melhorias à sua Gestão do Estoque. E é em torno 

do seguinte problema que este estudo foi desenvolvido: Quais as mudanças poderiam 

ser propostas para administrar e organizar o estoque da Marmoraria ABC de maneira 

mais eficiente?. Torna-se evidente que a administração da produção tem-se tornado um 

setor ainda mais importante para o sucesso organizacional, pois os bens ou serviços 
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serão produzidos de acordo com as reais necessidades e expectativas dos consumidores. 

Baseado nesta ideia que o trabalho aqui exposto se sustenta, com o objetivo de analisar 

a gestão de estoques da empresa citada. Os objetivos específicos foram pontuados da 

seguinte forma: Pesquisar na literatura os conceitos relacionados à gestão de estoque; 

Avaliar a gestão de estoque da Marmoraria ABC; Identificar e fazer sugestões para um 

melhor controle de estoque de materiais. 

 

Segundo Gonçalves (2007, p.2), “a área de gestão de estoques tem por objetivo garantir 

o fornecimento dos materiais necessários para o funcionamento da empresa, evitando 

que ocorra falta de material”. 

 

Segundo Hong (2008, p.36), pode-se afirmar que a gestão de estoques consiste no 

planejamento, controle e retroalimentação do estoque. “Sendo que o planejamento é a 

determinação de quando será reposto e suas datas de entrada e saída de material. O 

controle é o registro de toda a movimentação do material. E a retroalimentação é a 

comparação dos dados do controle com os dados do planejamento para saber se ocorreu 

algum imprevisto”. 

 

Para Dias (2010, p.23), “A função da administração de estoques é justamente maximizar 

este efeito lubrificante no feedback de vendas não realizadas e o ajuste do planejamento 

da produção. Simultaneamente, a administração de estoques deve minimizar o capital 

total investido em estoques, pois ele é caro e aumenta continuamente, uma vez que o 

custo financeiro aumenta”. Segundo Pozo (2007), a função de planejar e controlar 

estoque são fator primordial numa boa administração do processo produtivo.  

 

Para Martins e Alt (2006, p.168): 

 
Os estoques têm a função de funcionar como reguladores do fluxo de 
negócios. Como a velocidade com que as mercadorias são recebidas – 
unidades recebidas por unidade de tempo ou entradas – é usualmente 
diferente da velocidade com que são utilizadas – unidades consumidas por 
unidade de tempo ou saídas -, há a necessidade de um estoque, funcionando 
como um amortecedor (buffer). 
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Neste sentido, Dias (2010, p.23) assegura que “uma empresa não pode trabalhar sem 

estoque, pois ele funciona como amortecedor entre os vários estágios da produção até a 

venda final do produto”. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é caracterizada como descritiva. Para Triviños (1987, p. 104), “O estudo 

descritivo pretende descrever ‘com exatidão’ os fatos e fenômenos de determinada 

realidade”.  

 

A pesquisa bibliográfica também foi utilizada. Para Marconi; Lakatos (2003, p.183) 

“pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada 

pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, 

revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc.”  

 

Foram utilizados documentos históricos da empresa, para levantamento e coleta de 

dados.  Quanto aos objetivos, esta pesquisa assume formas de pesquisa documental. 

Para Marconi; Lakatos (2003, p.43), “toda pesquisa implica o levantamento de variadas 

fontes, quaisquer que sejam os métodos ou técnicas empregadas”.  

 

O método utilizado nesta pesquisa é o estudo de caso que, segundo Gil (2002), consiste 

no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu 

amplo e detalhado conhecimento. 

 

O desenvolvimento desta pesquisa baseou-se em relatórios com a descrição das 

informações coletadas e análises. A unidade de análise é uma empresa do ramo de 

marmoraria situada em Montes Claros- MG. O objeto de estudo é a gestão dos estoques. 

Os procedimentos técnicos para o alcance dos objetivos e coleta de dados foram 

entrevista com o gestor da empresa e o questionário com os envolvidos nos setores da 

organização, além da observação participante.  

 

3 RESULTADOS 

 

Os dados coletados e informações adquiridas foram analisados e organizados para 
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atingir os objetivos da pesquisa. O período da pesquisa foi de 03 de outubro de 2013 a 

03 de abril de 2014. 

 

A empresa possui um total de 18 colaboradores sendo 02 sócios, 06 acabadores, 02 

serradores, 02 auxiliares de serradores, 02 vendedores, 01 auxiliar administrativo, 02 

ajudantes gerais e 01 motorista. Neste sentido, os questionários e entrevistas serão 

analisados em conjunto, quando as perguntas forem gerais e separadamente quando 

forem específicas para cada profissional. 

 

A: Questionário aplicado aos 18 colaboradores 

 

Analisando os dados, 18 colaboradores responderam às perguntas que representam 

100% da amostra, em que fica evidenciada a variação da faixa etária, sendo 2 ou 11% 

deles possuem de 21 a 30 anos, 7 ou 39% de 31 a 40 anos, 5 ou 28% de 41 a 50 anos, 3 

ou 17% de 51 a 60 anos e 1 ou 5% acima de 60 anos.   

 

Em relação ao estado civil dos colaboradores: 13 ou 72% dos colaboradores são 

casados, 3 ou 17% são solteiros, 1 ou 5% são divorciados e um ou 6% possuem outra 

opção de união.  

 

Da terceira pergunta, sobre há quanto tempo trabalham na área, obteve-se o seguinte: 

quatro profissionais ou 22% responderam de 0 a 5 anos, três ou 17% de 6 a 10 anos, 

dois ou 11% de 11 a 20 anos, seis ou 33% de 21 a 30 anos e três ou 17% acima de 30 

anos. Percebe-se que a maior parte dos profissionais que atuam na empresa são pessoas 

experientes no ramo.  

 

Na quarta pergunta, foi questionado há quanto tempo trabalham na empresa. Através 

das respostas, ficou evidente que existe uma grande variação de tempo, 04 funcionários 

têm de 0 a 2 anos de empresa, 04 funcionários trabalham de 3 a 5 anos na empresa, 02 

trabalham de 6 a 8 anos, 03 funcionários trabalham de 9 a 11 anos, 02 colaboradores 

trabalham de 12 a 14 anos, 01 funcionário trabalha de 15 a 17 anos, 02 colaboradores 

que são os sócios trabalham há 20 anos na empresa. 
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B: Questionário aplicado aos 14 colaboradores 

 

A primeira pergunta (O controle de estoques é importante para a empresa?) foi feita 

para 14 colaboradores (06 acabadores, 02 serradores, 02 auxiliares de serradores, 02 

vendedores e 02 sócios) e ficou evidente que 79% acreditam que o controle de estoque é 

um fator muito importante para a empresa, enquanto 21% não sabem responder se é 

importante ou não. É preciso evidenciar que, sem um controle de estoque, a empresa 

não funciona corretamente, pois, para se entregar um pedido na data programada, a 

empresa precisa ter a matéria-prima necessária para fazer o produto e, se no estoque não 

tiver a matéria-prima ou se faltar algum componente, o pedido não pode ser finalizado. 

Essa questão não foi aplicada para 04 colaboradores (01 auxiliar administrativo, 02 

ajudantes gerais e 01 motorista), pois estes não participam diretamente dos processos 

que envolvem estoques na empresa. 

 

C: Questionário aplicado aos vendedores 

 

Questionário feito somente aos vendedores, pois apenas as respostas deles seriam de 

interesse para o desenvolvimento deste trabalho. Questionou-se aos dois vendedores “se 

eles têm acesso ao controle de mercadorias da empresa”. Eles responderam que não têm 

acesso ao controle de estoque. É preciso considerar que, para que os vendedores 

trabalhem com eficiência e consigam cumprir com os prazos de entrega das 

mercadorias, na hora da venda do produto eles têm que ter acesso ao estoque para saber 

se toda a matéria-prima está na empresa ou se falta alguma e se ele precisa solicitar um 

prazo maior para a entrega do produto. 

 

Perguntou-se, ainda, aos vendedores, se, quando eles fazem uma venda e no momento 

da confecção das peças eles são informados que está faltando material,  “Qual seria a 

atitude deles?” Um dos vendedores respondeu que liga para o cliente e avisa que a 

entrega vai atrasar por falta de material. Já o outro vendedor disse que não liga para o 

cliente avisando que a entrega vai atrasar, mas que tenta ajudar o setor de compras a 

comprar a mercadoria que está faltando. 
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D: Questionário aplicado aos serradores e seus auxiliares 

 

Questionário aplicado somente aos serradores e seus auxiliares, pois essa pergunta 

(Quando recebe a ordem de serviço e no momento de serrar, você observa que falta 

material, qual a sua atitude?) é de suma importância e apenas eles poderiam responder a 

ela. Essa pergunta foi feita para 04 colaboradores, sendo eles 02 serradores e 02 

auxiliares de serradores. Ficou constatado, a partir da análise, que dois deles ou 50% 

disseram que não serrariam o serviço, faltando material, um deles ou 25% que serrariam 

o serviço faltando material e avisariam ao setor de compras e o outro ou 25% que 

serrariam o serviço faltando material e que não avisariam ao setor de compras. Fica 

evidente através das respostas, que ainda existem na empresa colaboradores que não se 

interessam em ajudá-la a crescer. 

 

E: Questionário aplicado aos 06 acabadores 

 

Esta pergunta (Quando recebe a ordem de serviço e no momento de montar o serviço, 

você observa que falta material, qual a sua atitude?) foi feita somente para  os seis 

acabadores e demonstrou que três ou 50% afirmaram que fazem o serviço faltando 

material e avisam que está incompleto, dois ou 33% disseram que fazem o serviço 

faltando material, mas não avisam que está incompleto e um ou 17% afirmaram que não 

fazem o serviço.  Atráves das respostas ficou evidente que a maior parte dos 

colaboradores está comprometida com o seu trabalho e em ajudar a empresa. 

 

F: Questionário aplicado aos sócios  

 

Questionário aplicado somente para os dois sócios. Foi perguntado aos sócios como é 

feito o controle de estoque atualmente. O sócio administrador-financeiro respondeu que 

é feito manualmente, enquanto o sócio que é responsável pelo setor de compras 

respondeu que o controle de estoque não é feito. Ficou evidente que existe uma 

divergência de opiniões dentro da empresa. 

Perguntou-se, ainda, como é definida a quantidade de compra de determinada 

mercadoria. Eles responderam que a compra é feita mediante a posição do estoque. E 

responderam também que não existe nenhuma seção ou departamento responsável pela 

manutenção dos estoques. 
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Foi questionado se na empresa tem uma pessoa responsável pelo almoxarife, se há 

registro de estoque de todos os materiais e se os artigos comprados passam pelo 

almoxarife. Eles responderam que há uma pessoa responsável pelo almoxarife, mas, 

como essa pessoa desempenha várias funções dentro da organização, não dá tempo de 

ela dedicar-se à função, e que não existem registros permanentes dos estoques de 

Matéria prima, Materiais auxiliares, Materiais de consumo e Equipamentos e não são 

todos os artigos comprados que passam pelo almoxarifado, muitos dos que chegam  já 

vão direto para a área de produção e não são registrados pelo almoxarife. 

 

Os sócios foram questionados se existem instruções escritas para a contagem de 

estoques e se conferem os inventários. Eles responderam que não existe um manual de 

procedimentos para o almoxarife, por isso os inventários são feitos aleatoriamente. 

Perguntou-se, ainda, se existem materiais sem movimento há mais de um ano e se são 

relacionados. Eles responderam que há na empresa materiais que foram comprados há 

mais de um ano e que não têm movimento e que não existe nenhuma ficha para controle 

desses materiais. 

 

Questionou-se, também, se o setor de compras é organizado e se há reclamações dos 

clientes pelo atraso na entrega dos pedidos. Foi respondido que o setor de compras não 

é organizado, e completando disse que, para comprar, eles simplesmente vão ao pátio 

onde ficam as matérias-primas e observam as que estão em falta e fazem a compra. E  

que existe um grande número de reclamações por parte dos clientes pelo atraso na 

entrega das mercadorias. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Para atingir o objetivo principal deste trabalho, analisou-se o controle de estoques 

focado nas necessidades da empresa em manter uma organização eficaz. Utilizou-se o 

questionário e discussões com o gestor e envolvidos nos setores apresentados, com a 

observação participante. 

 

Quanto à análise dos estoques, foi possível identificar a falta de planejamento de 

compras. A sugestão é que a empresa adote medidas que possibilitem a melhoria dos 

sistemas de gestão de estoque, para não incorrer nas falhas citadas. Sugere-se ao gestor 
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a disponibilização de um funcionário para que faça um controle de estoque e o 

mantenha atualizado. Outra sugestão é que seja concedida a liberação do acesso ao 

controle de estoque aos vendedores para que eles acompanhem as quantidades de 

matérias-primas. Devem-se fazer reuniões com os colaboradores para que eles 

entendam a importância de todos trabalharem juntos na empresa, como forma de buscar 

o crescimento da organização.  

 

A limitação metodológica encontrada foi pelo período analisado ser de apenas seis 

meses.  

 

A sugestão é que seja feito um bom gerenciamento da gestão de estoques, pois ele é de 

suma importância como gerador de riqueza para qualquer organização. Um processo de 

organização também deve ser estipulado, pois é um dos pontos cruciais para os gestores 

obterem o gerenciamento eficaz das atividades empresariais, para que sejam corrigidas 

eventuais distorções quanto ao planejamento, além de permitir aos gestores fontes de 

informações para a política de estoques adequada.  

 

De acordo com as observações realizadas, sugerem-se novos estudos para melhorar a 

gestão de estoques: ampliar o período de estudo; expandir o estudo para outros 

departamentos da unidade que não foram investigados.  

 

Enfim, o planejamento e controle de estoque são variáveis fundamentais para as 

tomadas de decisões e representam o principal desafio para a gestão de materiais. Ao 

final deste estudo, foi possível afirmar que os objetivos propostos neste trabalho foram 

alcançados, justificado pelos problemas identificados e pelas propostas de melhorias e 

sugestões especificadas com a intenção de obter uma melhor administração dos 

estoques. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A informação tem-se tornado um dos bens mais importantes na sociedade em que 

vivemos atualmente e a maneira como ela é manipulada pode impor vários segmentos e 

proporções, principalmente se manejada e interpretada de forma incorreta. Por conta 

desse e de muitos outros fatores, que são explicitados no decorrer dos tópicos, este 

artigo tem como objetivo discutir o tema Big Data, principalmente para ampliar os 

conhecimentos sobre banco de dados tradicionais, comparando e equiparando suas 

funções com Data Warehouses. Big Data trata-se de uma nova maneira de armazenar 

arquivos, principalmente os grandes tipos de arquivos e de todos os tipos – estruturados 

e não estruturados – de forma eficaz, inteligente e otimizada. 

 

O motivo disso é que, a cada dia, se produz mais informações; são produzidas 

exponencial e desenfreadamente e os espaços para acoplar e armazenar essas 

informações já não estão sendo suficientes. Tendo isso em vista, fez-se necessário a 

criação de um banco de dados que viesse suprir essa necessidade e que conseguisse não 

só agregar dados úteis ou informações estruturadas, mas, também, as não estruturadas; 

informações que os bancos de dados tradicionais não possuem capacidade de tratar. A 

ideia dessa ferramenta amplia a visão e o conhecimento de cada um dos profissionais de 

TI, baseando-se em estereótipos profissionais, mas que, ao mesmo tempo, precisem se 

completar; e até mesmo para usuários comuns para o mercado de trabalho, abrindo suas 

mentes para a ideia de “como o mundo está caminhando tecnologicamente”. Denomina, 

no decorrer do assunto, a forma a qual essa ferramenta é estruturada e qual a melhor 

maneira – ressaltando quais áreas são mais favoráveis – para se trabalhar e/ou investir.  

Ao final, dá-se uma visão prévia do que está por vir com esse novo tipo de tecnologia e 

pensamento, o seu objetivo final e que o Big Data tomou forma, se alastrando de forma 
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exponencial no segmento organizacional e de mercado de trabalho. A proposta é de que 

essa cultura, em pouco tempo, modifique e domine integralmente a noção básica de 

“negócio”, que está diretamente atrelada aos lucros da organização, partindo do 

momento em que o processo de armazenamento de dados ocorre e toda a sua 

estruturação, para, dessa forma, aplicá-los em forma de conhecimento em suas tomadas 

de decisões. 

 

Este trabalho se trata de uma pesquisa bibliográfica, de base qualitativa, que, em termos 

metodológicos, constitui-se de uma revisão de literatura que tem o objetivo de buscar 

informações sobre Big Data, e justifica-se pela busca de novas informações sobre o 

assunto. 

 

2 OBJETIVOS COM A IMPLANTAÇÃO DO BIG DATA 

 

Torna-se cada vez mais perceptível a forma com a qual informações, em constante fluxo 

e crescimento, estão sendo compartilhadas, alteradas, corrompidas e atualizadas a todo 

instante. Baseando-se na famosa frase de que “tudo está conectado”, podemos adotar a 

filosofia em questão facilmente ao tipo de sociedade globalizada que está se formando 

em pleno século XXI.  

 

A expansão virtual deu-se por conta da preocupação de especialistas que está voltada 

para o fato de que espaços para armazenamento de informações estão se tornando, 

rapidamente, insuficientes com o passar dos anos. Ou seja, produzimos informações em 

grande escala e de forma desenfreada. Esse crescimento de dados de forma exponencial 

deu-se, dentre vários fatores, principalmente por conta do modelo “just in time”: as 

pessoas estão, cada vez mais, integradas ao mundo da tecnologia da informação; 

conectadas por uma dimensão onde os dados, que podem ser compilados e 

transformados em informações completas e úteis, ou puro e simples “lixo”, correm 

“livre” e avidamente pela rede. 

 

Por este motivo, uma nova era vem-se instalando no mundo da tecnologia da 

informação, com uma maneira inovadora de armazenamento de informações 

estruturadas e não estruturadas: o Big Data. 
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O termo popular, que possui funções e objetivos similares aos de um Data Warehouse, 

difere-se, dentre vários fatores, no que diz respeito à sua capacidade de armazenar 

quantidades gigantescas de informações. Além disso, vale ressaltar que, enquanto o 

Data Warehouse visa ao armazenamento de dados não voláteis, com uma 

predeterminação de acesso, tornando sua manipulação limitada, o Big Data trata todo e 

quaisquer tipos de dados, voláteis e não voláteis. São, por isso, mais escaláveis do que 

banco de dados tradicionais.  

 

O Big Data, mais conhecido como megadados, não só armazena grandes aglomerados 

de informações, proporcionando uma tomada de decisões mais otimizada e eficaz, como 

baseia-se em sua composição de v's: velocidade: a rapidez com a qual os dados são 

criados; volume: a grande quantidade de dados gerados; variedade: agregando dados 

estruturados e não estruturados que são administrados juntamente; veracidade: como o 

próprio nome diz, qualquer informação que seja verdadeira, não identificando 

facilmente, mas compensando ao conseguir identificar informações incorretas a partir 

de estatísticas e análises; e valor: torna o software relevante, já que a utilização dessa 

inovação prevê a geração de valor no que diz respeito ao custo x benefício. 

 

Contextualizando o Big Data nos processos da sociedade, é possível perceber sua 

influência direta e indireta em vários segmentos.  

 

Em nível empresarial, esse tipo de tecnologia visa ao domínio de estratégias que 

obviamente favorecerão no processo de tomada de decisões, proporcionando uma 

ampliação de horizontes e acertando o potencial de profissionais e da própria empresa, 

revelando uma visão complexa e refinada desse universo, tudo resultado de uma 

alquimia de “dados”; a visão organizacional, no que diz respeito à concorrência de 

mercado, faz com que o uso dessa tecnologia seja ainda mais primordial, valorizando 

essa capacidade de correlacionar dados baseados em rotinas ou preferências do usuário; 

vista, também, não apenas como uma estratégia de monitoramento ou gestão das 

informações, o Big Data pode ser categorizado como um controle de acesso e passo. 

Ainda que, por um lado, isso possa acabar tirando a privacidade do usuário, existem 

situações em que podem ser tão convenientes quanto necessários; no contexto médico 

ou educacional, a partir da análise de resultados e/ou comportamentos de uma criança, é 

possível determinar alternativas para que tais dificuldades de aprendizado possam ser 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

676 
 

reconhecidas e notificadas, ou até mesmo diagnosticadas diante de eventos específicos. 

Indo um pouco além disso, ousa-se ainda dizer que, a partir do controle de batimentos 

cardíacos de uma pessoa, tornará possível a dedicação ou atenção em maior escala para 

aquela pessoa, até mesmo para qualquer tipo de consequência mais grave, como óbito 

por ignorância à situação. Dessa forma, os atendimentos e “socorro” poderão ser 

efetuados de forma mais rápida e eficaz. 

 

3 ÁREAS RELACIONADAS AO BIG DATA E SEUS PRINCIPAIS DESAFIOS 

 

O Big Data está relacionado à área de nuvem computacional, permitindo que os dados 

sejam trabalhados e compartilhados; e, cloudsourcing, área que gera e realiza 

processamento de dados que, muitas vezes, em partes, os humanos se sobressaem em 

comparação aos computadores. Diante de tudo isso, a aplicabilidade do termo mais bem 

visualizada quando se atua, utilizando dados reais ou em situações do dia a dia, 

principalmente em situações relacionadas às áreas da ciência, física, biologia e aspectos 

sócio econômicos e, também, culturais, como supracitado no artigo. 

 

Com relação às suas dificuldades, destacamos a capacidade de entender esses desafios 

de forma isolada corretamente e relacioná-los ao adquirir, armazenar, processar, 

transmitir e disseminar, gerenciar e manter, arquivar a longo prazo, prever brechas e 

garantir a segurança e, não menos importante, treinar pessoas para utilizarem-no de 

forma correta e eficaz. Ao final, ainda existe a dificuldade financeira ao se pagar por 

tudo isso. 

 

Ainda assim, destacamos como os principais desafios do Big Data a sua privatização 

dos dados e o sentimento de controle. Por exemplo, no caso de privatização, existem 

empresas que possuem uma quantidade de dados tão grande, que nem ao menos sabem 

qual caminho seguir ou quais dados devem utilizar; já no caso de sentimento do usuário, 

existe um choque de ética profissional, ao ver das pessoas, as quais trabalham em um 

ramo empresarial, pelo simples fato de a empresa reter informações de forma 

monopolizada, se sentindo, dessa forma, controlados. 
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4 PERFIS DO PROFISSIONAL DE BIG DATA 

 

O mercado está buscando profissionais que conseguem coincidir e unir a parte logística, 

técnica e humana da área de Big Data, ou seja, procuram por profissionais completos, 

tendo como principal foco a aplicabilidade de seus conceitos. Denominados “cientistas 

de dados”, pode-se dividir esse profissional em dois perfis básicos, caracterizando a 

divisão dos responsáveis pelo funcionamento de um projeto de Big Data: o 

administrador de banco de dados e o estatístico.  

 

O DBA, que é o administrador de banco de dados, tem como responsabilidade gerir o 

banco de dados de uma organização, englobando funções, como: instalar software e 

suas atualizações; corrigir bugs, garantir recuperação dos dados por meio de backups 

periódicos, gerenciar criação e acesso de usuários e estar apto e pronto a recuperar o 

BD, caso ocorra algum tipo de problema ou perda mais substancial. O que se chama a 

atenção para esse profissional é que, no caso de grandes organizações, se dar ao luxo de 

não possuir um DBA não é uma opção, já que esse profissional supera não só qualquer 

ferramenta de persistência de dados, como desenvolvedores e analistas sem 

especialidade nesse determinado assunto. 

 

Já o estatístico tem como responsabilidade compilar aglomerados de dados em não só 

informações úteis, mas principalmente valiosas. Deve ser capaz, também, de traduzir 

dados por meio de análises estratégicas. Dentre essas funções e especializações, o 

estatístico pode ocupar posições de destaque, como SEO. 

 

Dentre as principais diferenças entre os profissionais de Big Data para analistas de 

dados tradicionais, encontram-se o maior índice de atenção ao fluxo de dados e seu 

armazenamento, obter habilidades múltiplas e interdisciplinares e possuir o 

protagonismo da ciência de análises e sua extensão com relação à TI para todo o 

negócio. Para se tornar bem sucedido como um cientista de dados, é preciso ter 

facilidade de comunicação, resolver problemas e ter mente aberta. 

 

Segundo estatísticas e informações no que diz respeito à área empregatícia e ramos de 

oportunidade, por parte da Infobase Interativa (2014), 
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“48% dos profissionais de TI buscam por empregos relacionados ao Big 
Data; 63% deles mostram propensão a investir em treinamento na área; de 
acordo com Fiachra Woodman, diretor de TI da Aimia, ainda que o big data 
crie os 4.4 milhões de empregos projetados pelos especialistas até 2015, 
apenas um terço dessas posições serão preenchidas; dados do Gartner 
indicam que 42% dos líderes de TI já investiram ou planejam investir nos 
próximos 12 meses em tecnologia de big data; até 2015, 20% das 1000 
maiores organizações do mundo terão suas estratégias igualmente divididas 
entre estrutura de informação e gerenciamento de aplicações; a consultoria de 
um profissional de BD, no Brasil, é de, no mínimo, R$ 80,00 a hora; Em 
2012, o presidente americano Barack Obama anunciou um investimento de 
U$$ 200 milhões em novas pesquisas sobre dados digitais; o projeto 1000 
Genomes, do National Institutes of Health (NIH), hospedou o maior conjunto 
de informações sobre variações genéticas humanas do mundo na Amazon 
Web Services (AWS); os 200 terabytes ali reunidos ocupariam 16 milhões de 
armários par arquivos ou 30.000 DVDs padrão; projeta-se, até 2017, um 
crescimento geral de 92% nos postos de trabalho criados especificadamente 
para serviços de big data.” 

 

5 ESPECTATIVAS DO BIG DATA NO BRASIL E AO REDOR DO MUNDO 

 

Poucos sabem, mas o Big Data está cada vez mais presente no nosso dia a dia e suas 

áreas visam as tendências promissoras. Uma dessas tendências é o cloud computing, 

mas, uma pesquisa tem sido feita por meio do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-

graduação e Pesquisa de Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A 

pesquisa é sobre a denominação dos “sentimentos nas redes sociais”. Segundo a revista 

Ciência Hoje (Vol. 51, pág. 306, 2013), esse livro “investiga modelos de representação 

para textos e a análise do sentimento expresso em mensagens em redes sociais”.  

 

No que diz respeito ao Brasil, por ser um país de grande extensão territorial e 

populacional, fica clara a presente atuação da ideia de Big Data, por meio de elaboração 

e utilização de problemas que já poderiam ser caracterizados pelo termo, assim como a 

forma como esses eram solucionados. Por exemplo, as metodologias e processos 

adotados pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS); o Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS); a Receita Federal; a Agência Nacional de 

Telecomunicações; até mesmo o simples cálculo da conta de um telefone trata-se do uso 

de Big Data. 

 

Ainda não se sabe ao certo quais, em totalidade, são as possibilidades do Big Data, mas 

não há dúvidas de que o seu impacto vem sendo e será ainda mais impactante. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O estudo realizado possibilitou perceber que, diante de todas as informações, dados e 

estatísticas, dá-se fundamento às preocupações com o espaço insuficiente para reter e 

armazenar dados. Entende-se que o Big Data não é apenas uma tecnologia em ascensão 

visando ao progresso de armazenamento de dados, mas, sim, exige um nível de 

complexidade ao se relacionar a teoria à prática e, principalmente, quais os efeitos que 

causará em sociedade a partir de sua contextualização. Apresenta, assim, uma solução 

plausível que, não só soluciona o problema que foi apresentado, como, também, torna 

possível inovar e aplicar novas funcionalidades, soluções e benefícios, captando e 

integrando comportamentos e sentimentos humanos, visando objetivar cada uma dessas 

resoluções de problemas e situações. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conceito de sistemas distribuídos vem crescendo consideravelmente, principalmente 

quando se trata da necessidade de grandes processamentos de informações, 

compartilhamento de recursos e virtualização de sistemas. Um dos preconizadores desse 

crescimento são as redes de computadores, principal componente estrutural dos sistemas, 

por ser o viabilizador das comunicações entre máquinas e serviços. Coulouris (2013) define 

um sistema distribuído como aquele no qual os componentes de hardware ou software, 

localizados em computadores interligados em rede, comunicam-se e coordenam suas ações 

apenas enviando mensagens entre si. 

 

Dentro desse contexto, as grandes empresas estão buscando métodos que as auxiliem 

na redução de custos, recursos e complexibilidade no ambiente de TI. Uma solução 

encontrada foi o conceito de Virtualização, que pode ser definida como uma criação 

de um ambiente virtual que simula um ambiente real, propiciando a utilização de 

diversos sistemas e aplicações separadamente do sistema operacional, ou seja, sem a 

necessidade de acesso físico. Outra vantagem na virtualização é a diminuição de 

espaços físicos que, um datacenter, por exemplo, poderia ocupar. 

 

Este artigo tem por objetivo abordar sobre virtualização utilizando Docker, 

conceituando a tecnologia e relatando seu uso, de forma experimental. 

 

LINUX CONTAINERS  LXC 

 

Antes de falar sobre o Docker, é mister abordar um pouco sobre o Linux Conteiners 

(LXC). Segundo a Oracle (2014), “Linux Containers (LXC) é um mecanismo de 
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virtualização leve que não requer que você configure uma máquina virtual em uma 

emulação de hardware físico.”. É um método de virtualização em nível de sistema 

operacional para executar vários sistemas Linux isolados (containers) em um único 

host de controle. Ou seja, um ambiente em que o usuário pode acessar recursos de 

contenção do kernel linux criando e gerenciando containers do sistema ou aplicação. 

 

O container pode ser visto como um recipiente para armazenar aplicações de 

forma isolada da rede, sendo possível executar essa aplicação separadamente. Para 

Oracle (2014), “o principal uso do Linux Container é permitir que você execute uma 

cópia completa do sistema operacional Linux em um recipiente (um recipiente de 

sistema) sem a sobrecarga de execução de um hypervisor de nível 2, como o 

VirtualBox”. 

 

O LXC é uma ferramenta que utiliza o conceito de virtualização, porém não é uma 

virtualização completa, mas pode ser utilizado como um tipo de backend em outra 

tecnologia para que isso seja possível. A virtualização total da máquina oferece 

maior isolamento ao custo de maior sobrecarga, já que cada máquina virtual executa 

seu próprio kernel completo e instância do sistema operacional. Containers, por outro 

lado, geralmente oferecem menos isolamento, mas menor sobrecarga através da 

partilha de certas partes do kernel do host e instância do sistema operacional. O 

Docker seria o exemplo mais utilizado ultimamente para a virtualização completa 

que faz uso de containers. 

 

DOCKER 

 

O Docker é uma tecnologia usada para a virtualização de sistemas operacionais que 

aproveita o LXC como um backend, transformando-o em uma alternativa leve para a 

virtualização diferente das fornecidas por hypervisors "tradicionais", como Xen, KVM 

ou ESXi. Ele atua como um container advindo do LXC. Isso significa que, apesar de 

rodar em cima de um Kernel, o Docker é capaz de atuar com leveza, eficiência e 

baixo custo com aplicações isoladas umas das outras. 

 

Atualmente muitas empresas estão aderindo ao uso do Docker para configurar 

aplicações web que normalmente envolvem serviços, como servidor web, banco de 
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dados e a aplicação em si. Nesse caso, cada um desses serviços poderia estar 

“armazenado” em um container separadamente ou mais de um serviço por container. 

 

Martins (2014) exemplifica uma vantagem da tecnologia da seguinte forma: “vamos 

dizer que você tem uma imagem de container com tamanho de 1 GB. Se você quiser 

usar uma máquina virtual completa, você precisa ter 1GB vezes x número de VMs 

que você deseja. Com LXC e AuFS você pode compartilhar o volume de 1GB e se 

você tem 1000 containers você ainda pode ter apenas um pouco mais de 1 GB de 

espaço para o sistema operacional do container, assumindo que todos eles estão rodando 

a mesma imagem do sistema operacional.”. O autor define AuFs como "um sistema 

de arquivos em camadas, então você pode ter uma parte destinada para leitura, 

outra parte para escrita, podendo ainda fazer um merge entre elas. Você ainda pode 

ter partes em comum do sistema operacional apenas para leitura, que podem ser 

compartilhadas entre todos os seus containers e em seguida dar a cada container seu 

próprio ponto de montagem de escrita.”. 

 

A Figura 1, a seguir, mostra a diferença entre a estrutura de um Docker e de uma 

maquina virtual “tradicional”. 

 
Figura 1  VM x Docker 

 

Nessas figuras, é possível ver claramente a diferença entre as duas estruturas. 

Diferente das maquinas virtuais, o Docker não precisa de um sistema operacional 

interno, ele é executado separadamente no espaço reservado ao usuário no kernel. 
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Tendo conceituado o Docker, o próximo capítulo irá tratar sobre alguns comandos 

para a  manipulação da tecnologia de forma prática. 

 

MANIPULAÇÃO DO DOCKER 

 

Visando criar um ambiente experimental para o uso do Docker, emprega-se o sistema 

operacional Linux Xubuntu na versão 12.04, distribuição do Linux Ubuntu. 

 

Após instalado o Docker, é preciso criar um container. E, para isso, é preciso obter 

uma imagem de um sistema operacional como primeiro passo. Existem diversas 

imagens disponíveis para essa tarefa. Desde as totalmente personalizadas até as mais 

“puras”. Ou seja, posso escolher uma imagem personalizada de acordo com as 

minhas necessidades ou uma que possua apenas o básico daquele sistema 

operacional. 

 

Uma vez dentro do Docker, todo e qualquer comando digitado só afetará aquelas 

aplicações e sistema operacional que estarão rodando dentro do container que o 

usuário criou. Existe ainda a possibilidade de se configurar o Dockerfile. Ele é um 

arquivo que será lido toda vez que aquele container, em que ele estiver salvo, iniciar. 

Lembrando que as alterações feitas em um container são parecidas a commit dados 

em outros serviços. Nele estarão contidas as especificações daquele container.  

 

CONCLUSÃO 

 

A proposta do Docker é algo bem interessante. É uma ferramenta que pode auxiliar 

positivamente quem necessita do uso de aplicações e sistemas, e busca o processo de 

virtualização. Atendendo tanto Devs quanto Sysadmin, é uma nova maneira de 

virtualização que atua com leveza, eficiência e baixo custo com aplicações isoladas 

umas das outras, além de ter uma certa facilidade de implementação. 
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Introdução: Desde o lançamento do IBeacon pela Apple, uma das inovações em grande 

ascensão é a tecnologia Micro Location, que possibilita detectar que um determinado 

cliente chegou no estabelecimento, aproxima-se de uma seção onde geralmente compra 

ou que está próximo de um produto que recentemente curtiu em uma rede social. Dessa 

forma, grandes empresas têm conseguido bons aumentos na conversão de clientes. 

Objetivo: Quase inexplorada no Brasil, com um bom produto de software bem 

construído e inovador, poderemos trazer aos varejistas brasileiros o poder que a micro-

localização pode agregar às suas empresas. Seguindo a linha de pesquisa Tecnologias da 

Informação e da Comunicação, o presente trabalho terá por objetivo analisar as 

vantagens do uso de dispositivos de Micro-localização, bem como analisar as 

possibilidades de informações possíveis no processamento de dados gerados por esses 

dispositivos através de ferramentas de software. Metodologias: Este trabalho irá 

utilizar-se de pesquisa exploratória, bem como a análise de negócio e aferição das 

vantagens e desvantagens observadas nessa tecnologia, trazendo o assunto para dentro 

do mercado de varejo no Brasil. 

Conclusões: Em franca ascensão no Brasil e no mundo, o varejo é um mercado em 

potencial, e com ele muitas oportunidades de negócio e tecnologias surgem na mesma 

velocidade. Através das vantagens trazidas pela análise de dados de micro-localização, 

o lojista pode ter grande poder de tomada de decisão, e essa tecnologia nova ainda 

muitos há de dar frutos no país e no mundo.  
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JÉSSICA MEDEIROS QUEIRÓS; ANA CLÁUDIA DE MOURA 

LAURENTINO; HUGGO FERREIRA SILVA 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A categorização de dados é uma das técnicas mais utilizadas no processo de mineração 

de dados. O objetivo principal de categorizar dados é extrair relações lógicas entre 

dados aparentemente desconexos para a produção de informações e extrair conclusões 

sobre a distribuição de dados de um determinado conjunto.  

 

O processo de categorização dos dados é feito normalmente através de algoritmos 

específicos que filtram os dados apresentando como resultado as informações que ele 

inicialmente foi treinado para apresentar. O treinamento desse algoritmo pode ser 

supervisionado ou não supervisionado, de acordo com sua especificidade.  

 

São exemplos de algoritmos amplamente utilizados para a categorização de dados o K-

means e o LVQ. Ambos são conhecidos como algoritmos de clusterização, 

nomenclatura que segundo (Cluto, 2010) é dada àqueles algoritmos que trabalham com 

a divisão do conjunto de dados em grupos significativos, chamados de clusters, e 

buscam maximizar a similaridade intra-cluster e minimizar a similaridade inter-cluster.  

E serão estes algoritmos os adotados para a composição deste trabalho. 

 

Embora ambos utilizem o mesmo método de aprendizado, o fato de algoritmos usarem 

o método de aprendizado de máquina não supervisionado não implica que ele obtém o 

mesmo resultado ao final de um teste com os mesmos dados. Ao final deste trabalho, 

mostraremos que, utilizando as mesmas técnicas e os mesmos dados, os algoritmos em 

questão têm resultados diferentes no final. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

A. Aprendizagem Não Supervisionada 

No paradigma de aprendizado não supervisionado, como o próprio nome sugere, não se 

tem um agente externo auxiliando no aprendizado da rede. A rede tem acesso somente 

aos padrões de entrada e estas devem conter dados redundantes para que seja possível 

identificar um padrão. Não há uma resposta desejada para ser comparada com a resposta 

da rede, como é feito no aprendizado supervisionado. 

 

As redes baseadas no aprendizado não supervisionado tentam descobrir características 

semelhantes nos dados de entrada e a partir dessas similaridades é que os pesos da rede 

vão sendo ajustados. À medida que a rede vai estabelecendo uma harmonia com as 

regularidades estatísticas dos dados de entrada, ela desenvolve a habilidade de criar 

representações internas para codificar as características de entrada e criar novas classes 

automaticamente. 

 

A aprendizagem não supervisionada é dividida em 6 etapas: Seleção de atributos; 

Medida de proximidade; Critério de agrupamento; Algoritmo de agrupamento; 

Verificação dos resultados; e Interpretação dos resultados. 

 

Primeiramente, os atributos devem ser adequadamente selecionados de forma a 

codificar a maior quantidade possível de informações relacionada à tarefa de interesse e 

devem ter também uma redundância mínima entre eles. Medida de Proximidade é a 

medida para quantificar quão similar ou dissimilar são dois vetores de atributos. É ideal 

que todos os atributos contribuam de maneira igual no cálculo da medida de 

proximidade, um atributo não pode ser dominante sobre o outro, por isso é importante 

normalizar os dados. 

 

O Critério de Agrupamento depende da interpretação que o especialista dá ao termo 

sensível com base no tipo de cluster que são esperados. Um cluster compacto de vetores 

de atributos, por exemplo, pode ser sensível de acordo com um critério enquanto outro 

cluster alongado, pode ser sensível de acordo com outro critério. 
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Tendo adotado uma medida de proximidade e um critério de agrupamento, deve-se 

escolher um algoritmo de clusterização que revele a estrutura agrupada do conjunto de 

dados. Uma vez obtidos os resultados do algoritmo de agrupamento, deve-se verificar se 

o resultado está correto. Essa verificação geralmente é feita através de testes 

apropriados. Em geral, os resultados da clusterização devem ser integrados com outras 

evidências experimentais e análises para chegar às conclusões corretas. 

 

B. K- means 

Desenvolvido por J.B. MacQueen em 1967, o K-means é um algoritmo de para 

agrupamento de dados tentando fornecer classificações de acordo com os próprios 

dados, isto é, utilizando de aprendizagem não supervisionada. Tal classificação é feita 

por similaridades de grupo e um novo objeto é classificado de acordo no grupo que tiver 

maior similaridade. 

 

O algoritmo de clusterização K-means poder ser também chamado de K-médias. 

Segundo Jain et. al. (1999), o algoritmo K-means tornou-se popular por sua fácil 

implementação e seu baixo custo, pois tem ordem de complexidade O(n), em que n é o 

número de padrões. 

 

A começo, de todos os padrões de entrada, k deles são selecionados, seja aleatoriamente 

ou conforme alguma heurística. A definição do valor de k é conforme a quantidade de 

grupos que planeja classificar. Cada um dos k padrões escolhidos se tornam, 

inicialmente, o centro, ou centroide, de cada de seu respectivo grupo. Após isso, cada 

um dos outros padrões deve ser ligado ao centroide mais próximo. 

 

Uma vez feito isso, é definido o novo centroide para cada grupo, através do cálculo de 

centroides. Tal cálculo é feito a partir da localização do ponto médio de cada grupo que 

se tornará o novo centroide. Isto é, dado um conjunto de padrões V={x1, x2, ..., xn} de 

um grupo a, o novo centroide desse grupo será dado por c(a)= , sendo que na é o 

número de elementos no grupo a. 
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Após isso, haverá novamente a associação dos padrões com seus centroides mais 

próximos para, novamente, haver o cálculo de centroides. Essa repetição continua até 

que não haja alterações em duas interações seguidas. 

 

C. LVQ - Learning Vector Quantization 

O Algoritmo LVQ foi desenvolvido por Teuvo Kohonen em 1991. A ideia principal do 

algoritmo é encontrar agrupamentos naturais em um conjunto de dados. O algoritmo 

consiste na utilização de vetores nomeados, e cada um destes corresponde a uma classe, 

as quais possuem um vetor de pesos associados, também chamado de vetor de 

referência.  

 

O treinamento desse algoritmo é feito de maneira não supervisionada, o que significa 

que esse modelo de rede extrai, por si mesmo, os padrões e relações existentes dentro do 

conjunto de dados inseridos, ou seja o processo de treinamento é realizado sem a 

existência da saída esperada para a verificação do processo de inferência realizado. 

Cada item do vetor de entrada de dados para o treinamento é inserido na rede. O vetor 

de peso mais próximo, chamado também de neurônio vencedor, é definido, o neurônio 

então é atualizado. Após essa atualização, se o neurônio se aproximar do item do vetor 

de entrada, significa que esses são da mesma classe, se eles se afastarem, então 

pertencem a classes diferentes. 

 

Algoritmo - LVQ 

Passo 1. Inicializar os pesos e os parâmetros 

Passo 2. Fazer durante várias iterações 

Passo 3. Para cada padrão de treinamento 

Passo 4. Definir neurônio vencedor 

Passo 5. Atualizar os pesos do vencedor e dos vizinhos 

Passo 6. Reduzir taxa de aprendizagem 

Passo 7. Até o erro ser menor que um valor alvo 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi a implementação dos 

algoritmos, utilizando a ferramenta Matlab, e para a comparação de sua eficiência, esses 
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algoritmos foram testados com um conjunto de dados gerados de forma aleatória pela 

ferramenta Weka. 

 

Após a aplicação do conjunto de dados, a assertividade de cada algoritmo foi calculada 

através da contagem de elementos que foram erroneamente classificados, através da 

análise dos dados em cada cluster.  

 

A base de dados utilizada é constituída de 95 padrões, cujos valores foram gerados 

aleatoriamente, seguindo as regras: 

• Os padrões deviam ser agrupados em quatro grupos; 

• Cada grupo deve ter, no mínimo, um padrão e, no máximo, cinquenta padrões. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Considerando que o Kohonen dedica um neurônio para a identificação de um tipo de 

padrão, ele se torna mais sensível que o K-means no processo de clusterização. Isso se 

torna ainda mais claro, quando se é levado em conta que o K-means é altamente 

dependente do espaçamento entre dois grupos de padrões. Logo, por mais que o K-

means demonstre um desempenho eficiente, principalmente quando há o grande 

afastamento de grupos, a utilização do Kohonen é mais recomendável, quando há alta 

necessidade de diminuição do erro, pois esse é capaz de se adequar mais à situação. Em 

uma situação em que não haja tanta necessidade de adequação, o K-means se torna mais 

interessante por sua facilidade de entendimento, implementação e utilização. 
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Tabela 1. Os resultados obtidos através da aplicação da base supracitada. 

Comparação entre os 

Algoritmos 
K- means Kohonen 

Padrões 95 95 

Número de Interações 6 9 

Acerto 57 91 

Aproveitamento 60,00% 95,79% 

Agrupamento 4 centróides 4 neurônios 
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MINERAÇÃO DE DADOS: CONCEITOS,  

TAREFAS, MÉTODOS E FERRAMENTAS 

 
1WESLEY MAICON FERREIRA DA SILVA; 2NAYARA SANTANA SILVA 

 
1 Acadêmico Do 7º Período Do Curso De Sistemas De Informação Da FACET 
2 Acadêmica Do 7º Período Do Curso De Sistemas De Informação Da FACET 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O volume de dados armazenados vem crescendo exponencialmente nos últimos anos. 

Segundo Han e Kamber (2012), este crescimento explosivo é resultado da 

informatização da sociedade e do rápido desenvolvimento de poderosas ferramentas de 

coleta e armazenamento de dados. Esse crescente volume de dados que se encontram 

armazenados em repositórios grandes e numerosos, excede em muito a capacidade 

humana de compreensão dos mesmos, aumentando a necessidade de ferramentas de 

análise de dados, situação essa descrita como “riqueza de dados, mas pobreza de 

informações”. Consequentemente, os dados guardados nesses repositórios tornam-se 

“túmulos de dados” - arquivos de dados que raramente são visitados. Dessa forma, as 

decisões importantes são muitas vezes tomadas não com base em informações 

armazenadas, mas sim na intuição de um tomador de decisão, simplesmente por não 

possuir ferramentas para extrair o valioso conhecimento incorporado nos dados.  

 

Esse contexto motivou a criação de um novo processo de extração de conhecimento 

denominado Mineração de Dados que, segundo Braga (2005), provê um método 

automático para descobrir padrões em dados, sem a tendenciosidade e a limitação de 

uma análise baseada meramente em intuição humana.  

 

A Mineração de Dados é uma das etapas mais importantes de outro processo maior, 

conhecido como extração de conhecimento em bases de dados ou Knowledge-Discovery 

in Databases (KDD), e é apontada como uma das alternativas mais eficazes para extrair 

conhecimento a partir de grandes volumes de dados. Consiste no uso de técnicas de 

exploração de grandes quantidades de dados capazes de descobrir novos padrões e 
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relações que, devido ao volume de dados, não seriam facilmente descobertos a olho nu, 

isto é, prever ou classificar e, por fim, propor estratégias de negócios, voltadas para 

aumentar a competitividade, elevar os lucros e transformar os processos corporativos. 

Esse processo de Mineração dos Dados é constituído de tarefas, métodos e ferramentas 

(CARDOSO E MACHADO, 2008; OLIVEIRA, 1997). 

 

Esta pesquisa tem como objetivo expor, através de revisão bibliográfica, os conceitos 

fundamentais para o entendimento da Mineração de Dados, bem como demonstrar a 

aplicação dessa ferramenta como auxílio à tomada de decisões estratégicas, elucidando 

suas principais tarefas e métodos. Além disso, apresenta de forma concisa, as principais 

ferramentas para se trabalhar com Mineração de Dados. 

 

2 TAREFAS 

 

A Mineração de Dados é comumente classificada por sua capacidade de desempenhar 

determinadas tarefas, aplicando suas técnicas, a fim de obter respostas para problemas 

de descoberta de conhecimento a serem solucionados (Cabral, et al., 2005; Larose, 

2005).  

 

A tarefa consiste na especificação do que se deseja buscar nos dados, que tipo de 

regularidades ou categoria de padrões se tem interesse em encontrar, ou que tipo de 

padrões poderia surpreender (Universidade Anhembi Morumbi). A seguir, são descritas 

as tarefas de Mineração de Dados mais comuns que, segundo Carvalho (2005), são: a 

Classificação, a Estimativa, a Previsão, a Análise de Afinidades e a Análise de 

Agrupamentos. 

 

A Classificação, visa identificar a qual classe um determinado registro pertence, 

gerando conceitos genéricos sobre este registro com o intuito de classificá-lo. Tal 

função pode ser aplicada a tanto para entender dados existentes quanto para prever 

como novos dados irão se comportar em novos registros, de forma a definir a classe em 

que tais registros se enquadram (Euriditionhome, 2004). Por exemplo, a Classificação 

permite que com a base de dados de clientes de uma empresa, se construa o conceito de 

cliente VIP. Este conceito seria útil para, ao se identificar um novo cliente, classificá-lo 

como VIP ou não (Camilo e Silva, 2009; Furtado, 2002).   
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Já a Estimativa é usada quando o registro é identi cado por um valor numérico 

(contínuo) e não um categórico como na Classificação. Estimar algum índice é 

determinar, da melhor forma possível, seu valor mais provável baseando-se em dados 

do passado ou em dados de outros índices semelhantes sobre os quais se tem 

conhecimento. Por exemplo, um conjunto de registros contendo os valores mensais 

gastos por diversos tipos de consumidores e de acordo com os hábitos de cada um. Após 

ter analisado os dados, o modelo é capaz de dizer qual será o valor gasto por um novo 

consumidor (Amorim, 2006; Camilo e Silva, 2009).   

 

A Previsão está associada à avaliação de um valor futuro de uma variável a partir dos 

dados históricos do seu comportamento passado. Assim, pode-se prever, por exemplo, 

se o índice Bovespa subirá ou descerá no dia seguinte; qual será o valor de determinada 

ação daqui a um determinado período de tempo; predizer o percentual de aumento de 

tráfego na rede se a velocidade for acrescida; entre outras coisas (AMORIM, 2006; 

CAMILO E SILVA, 2009). 

 

Para Amorim (2006) a única maneira de avaliar se a Previsão foi bem feita é aguardar o 

acontecimento e verificar o quanto foi acertada ou não.   

 

A Análise de Afinidades preocupa-se em reconhecer padrões de ocorrência simultânea 

de determinados eventos nos dados em análise (Amorim, 2006). Consiste em identi car 

e descrever associações entre variáveis no mesmo item ou associações entre itens 

diferentes que ocorram simultaneamente, de forma frequente em banco de dados 

(Galvão e Marin, 2009). Um exemplo clássico é determinar quais produtos costumam 

ser colocados juntos em um carrinho de supermercado. As cadeias de varejo usam 

Associação para planejar a disposição dos produtos nas prateleiras das lojas ou em um 

catálogo, de modo que os itens geralmente adquiridos na mesma compra sejam vistos 

próximos entre si (Harrison, 1998). 

 

Por fim, a Análise de Agrupamento visa identificar e aproximar os registros similares. 

Um agrupamento (ou cluster) é uma coleção de registros similares entre si, porém 

diferentes dos outros registros nos demais agrupamentos, ou seja, tem como objetivo 

maximizar similaridade intra cluster e minimizar similaridade inter cluster. Esta tarefa 

difere da Classificação, pois não necessita que os registros sejam previamente 
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categorizados. Além disso, ela não tem a pretensão de classificar, estimar ou predizer o 

valor de uma variável, ela apenas identifica os grupos de dados similares (CAMILO E 

SILVA, 2009; GALVÃO e  MARIN, 2009). 

 

Alguns exemplos de aplicação da Análise de Agrupamentos são: pesquisa de mercado, 

reconhecimento de padrões, processamento de imagens, análise de dados, segmentação 

de mercado, taxonomia de plantas e animais, pesquisas geográficas, classificação de 

documentos da Web, detecção de comportamentos atípicos (fraudes), entre outras 

(OLIVEIRA e CARVALHO, 2008). 

 

3 MÉTODOS (TÉCNICAS) 

 

Diversas tecnologias são usadas para implementar as tarefas de Mineração de Dados. 

Evidentemente não existe uma única técnica que resolva todos os problemas. Diferentes 

métodos servem para diferentes propósitos, cada método oferece suas vantagens e suas 

desvantagens. A familiaridade com as técnicas é necessária para facilitar a escolha de 

uma delas de acordo com os problemas apresentados. Podemos destacar as Redes 

Neurais, Árvores de Decisão, Algoritmos Genéticos e Regra de Associação (Furtado, 

2002; Universidade Anhembi Morumbi). 

 

As Redes Neurais são sistemas paralelos distribuídos, que tentam construir 

representações de modelos ou padrões achados nos dados, adquirindo conhecimento 

através da experiência. É uma técnica que tem origem na psicologia e na neurobiologia. 

Consiste basicamente em simular o comportamento dos neurônios. De maneira geral, 

uma rede neural pode ser vista como um conjunto de unidades de entrada e saída 

conectados por camadas intermediárias e cada ligação possui um peso associado. 

Durante o processo de aprendizado, a rede ajusta estes pesos para conseguir classi car 

corretamente um objeto. Essa técnica necessita de um longo período de treinamento, 

ajustes nos dos parâmetros e é de difícil interpretação, não sendo possível identi car 

de forma clara a relação entre a entrada e a saída. Em contrapartida, as redes neurais 

conseguem trabalhar de forma que não sofram com valores errados e também podem 

identi car padrões para os quais nunca foram treinados. Uma das principais vantagens 

das redes neurais é sua variedade de aplicação. A técnica de Redes Neurais é apropriada 
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às seguintes tarefas: Classificação, Estimativa e Análise de Agrupamento (Amorim, 

2006; Cabral, et al., 2005; Camilo e Silva, 2009). 

 

O método de Árvores de Decisão representa um tipo de algoritmo de aprendizado de 

máquina que utiliza uma abordagem dividir para conquistar. Consiste em meios de 

representar resultados de mineração de dados na forma de árvore. Neste método, 

permite-se ao usuário definir o objeto de saída. Com isto, a partir de um grupo de dados 

é possível identificar o fator mais importante correlacionado a este objeto que tido como 

o primeiro ramo (nó) da árvore de decisão (Amorim, 2006). 

 

O principal problema relativo a essas árvores é que elas precisam de uma quantidade de 

dados considerável para desvendar estruturas complexas além de ser necessária uma 

análise detalhada dos dados que serão usados para garantir bons resultados. Por outro 

lado, elas podem ser construídas de forma consideravelmente mais rápida do que alguns 

métodos alternativos de classificação, por se tratar uma técnica extremamente simples e 

não necessitar de parâmetros de configuração, produzindo resultados com precisão 

similar. A técnica de Árvore de Decisão, em geral, é apropriada às seguintes tarefas: 

Classificação e Estimativa (Amorim, 2006; Cabral, et al., 2005; Camilo e Silva, 2009). 

 

Os Algoritmos Genéticos são métodos generalizados de busca e otimização que 

simulam os processos naturais de evolução. Trata-se de um procedimento iterativo para 

evoluir uma população de organismos e é usado em mineração de dados para formular 

hipóteses sobre dependências entre variáveis, na forma de algum formalismo interno. 

Algoritmos Genéticos usam os operadores de seleção, cruzamento e mutação para 

desenvolver sucessivas gerações de soluções. Geralmente, no estágio inicial uma 

população é definida de forma aleatória. Seguindo a lei do mais forte (evolução), uma 

nova população é gerada com base na atual. Este processo continua até que populações 

com indivíduos mais fortes sejam geradas ou que atinja algum critério de parada. Com a 

evolução do algoritmo, somente as soluções com maior poder de previsão sobrevivem, e 

os organismos convergem à solução ideal. A técnica de algoritmos genéticos é 

apropriada às tarefas de Classificação e Análise de Agrupamento (Cabral, et al., 2005; 

Camilo e Silva, 2009; Galvão e Marin, 2009). 
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As técnicas de Regras de Associação estão sendo usadas para a Classificação. A ideia 

geral é buscar por padrões de associações fortes entre os itens e as categorias. 

Basicamente, consiste em dois passos: primeiro, os dados de treinamento são analisados 

para que se obtenha os itens mais frequentes. Em seguida, estes itens são usados para a 

geração das regras. Alguns estudos demostraram que esta técnica tem apresentado mais 

assertividade do que algoritmos tradicionais. A técnica de descoberta de regras de 

associação é apropriada à tarefa de associação (Camilo e Silva, 2009; Universidade 

Anhembi Morumbi). 

 

4 FERRAMENTAS 

 

Com o intuito de tornar a aplicação da Mineração de Dados uma tarefa menos técnica e 

possibilitar o seu uso por pro ssionais de outras áreas, foram desenvolvidas diversas 

ferramentas. Seguem as mais utilizadas. 

 

SPSS Clementine 

 

Uma das ferramentas líder de mercado, desenvolvida pela SPSS, posteriormente 

vendida para a empresa IBM, o Clementine suporta o processo CRISP-DM, fornece 

diversas técnicas de mineração de dados, com um foco especial na visualização e 

facilidade de utilização. Possui como principal característica a associação (Guindani, 

2011).  

 

SAS Enterprise Miner Suite 

 

Ferramenta desenvolvida pela empresa SAS. É uma das ferramentas mais conhecidas 

para mineração. Possui módulos para trabalhar em todas as etapas do processo de 

mineração.  O SAS mapeia, identifica e formula processos que oferecem soluções 

específicas para as corporações, tornando-as mais eficientes e competitivas. Além disso, 

agiliza o processo de mineração através da criação de modelos preditivos altamente 

descritivos e precisos, oferece um grande conjunto de funcionalidades de fácil utilização 

com o objetivo de criar e compartilhar informações, costuma ser utilizado para detecção 

de fraudes, antecipação de demandas de recurso, minimização de riscos e aumento das 
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respostas de campanhas de marketing (Camilo e Silva, 2009; Guindani, 2011; SAS, 

2007).  

 

WEKA 

 

É uma das melhores ferramentas open source, foi desenvolvida em 1997 pela 

Universidade de Waikato, na Nova Zelândia. Possui enfoque acadêmico, e contempla 

uma série de algoritmos de análise e modelagem de dados. Weka é constituído de 

algoritmos para as tarefas de mineração. Os algoritmos podem ser aplicados diretamente 

da ferramenta, ou utilizados por programas Java. Fornece as funcionalidades para pré 

processamento, Classificação, Estimativa, Agrupamento, Regras de Associação e 

Visualização. Atualmente faz parte da ferramenta de BI OpenSource Pentaho (Camilo e 

Silva, 2009;  Guindani, 2011).  

 

IBM Intelligent Miner 

 

Ferramenta de mineração da IBM para a mineração de dados no banco de dados DB2, 

aplica modelos de PMML (Predictive Model Markup Language) e possui como 

principal característica a sumarização. É classificada como uma poderosa ferramenta 

para análise de dados integrada. As tradicionais técnicas de mineração de dados são 

suportadas. Adicionalmente, ricos componentes de apresentação estão disponíveis para 

possibilitar uma análise visual dos resultados (Camilo e Silva, 2009; Guindani, 2011).   

 

Oracle Darwin Data Mining Software 

 

Esta ferramenta desenvolvida pela Oracle é descrita como uma poderosa ferramenta de 

mineração de dados que ajuda a transformar grandes massas de dados em inteligência 

corporativa. Darwin ajuda a encontrar padrões significativos, que permitem um melhor 

entendimento e previsão do comportamento de clientes, e correlações em dados 

corporativos. Com ela pode-se traçar estratégias para vendas conjuntas para clientes 

existentes, obter novos clientes, detectar fraudes, identificar clientes mais lucrativos e 

traçar perfis de clientes com maior eficácia. O software é baseado em algoritmos de 

aprendizagem, com a implementação de algoritmos de Árvores de Decisão, Redes 

Neurais, entre outros. Além disso, possui também algoritmos para otimização, avaliação 
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e comparação de modelos. Oferece funções básicas de estatística necessárias para obter 

alguma compreensão dos dados iniciais e para avaliar as predições feitas pelos modelos 

obtidos. Um dos pontos fortes da ferramenta é sem dúvida a facilidade de utilização do 

sistema através de um conjunto de wizards, que ajudam e guiam o usuário na criação de 

modelos automaticamente e na seleção dos melhores e mais apropriados (Camilo e 

Silva, 2009; Guindani, 2011). 

 

5 CONCLUSÃO  

 

Diante do que foi exposto, pode-se afirmar que a Mineração de Dados é uma ferramenta 

de apoio à tomada de decisões que possui papel fundamental no gerenciamento de 

grande volume de dados armazenados pelas organizações, visando à melhoria da 

qualidade dos dados e à geração de conhecimentos novos a partir deles, de forma a 

aproveitar ao máximo o valor potencial implícito nesses dados. 

 

Dessa maneira, o processo de extração de conhecimento pode trazer uma recompensa 

valiosa para seus utilizadores, com a identificação de padrões que propiciam tomada de 

decisão em menor tempo e com maior segurança, além de tornar acessíveis 

conhecimentos úteis para diversos setores.  

 

Contudo, torna-se importante destacar que para cada objetivo proposto devem-se aplicar 

tarefas e métodos específicos, dada a existência de diferentes tecnologias que servem 

para propósitos distintos, uma vez que não existe uma única técnica que resolva todos 

os problemas. 

 

Infere-se que, com a gama de ferramentas disponíveis para a prática de mineração, as 

tarefas tornam-se cada vez menos técnicas, possibilitando o seu uso por pro ssionais de 

diferentes áreas e fazendo com que a Mineração de Dados caminhe para a popularização 

o que é fundamental para o seu crescimento e a consolidação. 
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Introdução: Open Source é o assunto do momento no mundo de desenvolvimento de 

software e soluções tecnológicas, indo desde programação, banco de dados, infra-

estrutura e segurança, em tudo se fala sobre código aberto, código livre etc. No entanto, 

dentro de ambientes corporativos privados, a utilização de ferramentas Open Source 

pode trazer grandes transtornos. Objetivos: A construção de aplicações e sistemas de 

software a partir de uma base Open Source, seja ela um framework, uma linguagem de 

programação ou, por exemplo, um banco de dados, traz consigo a necessidade de 

análise das licenças com as quais a ferramenta foi construída para que a empresa possa 

saber como, quando e até que ponto, pode explorar financeiramente seu produto. Hoje 

existem dezenas de licenças para softwares Open Source, dentre elas, GNU, GPL, 

AGPL, Apache Licence e muitas outras, cada uma com suas particularidades e 

definições, e é nesse contexto que este artigo visa explorar e discorrer sobre o assunto, a 

fim de alucidar as diferenças entre as principais licenças do mercado, e tentar mostrar os 

problemas que as empresas privadas podem ter ao desenvolver suas soluções sobre 

plataformas destas bases. Metodologia: Neste artigo, utilizaremos de uma análise de 

um caso fictício, no entanto, contextualizado, de um software corporativo e privado, 

desenvolvido com banco de dados Firebird e que encontrou sérios problemas durante a 

vida do software, problemas esses causados pelo fato de a ferramenta ter sido 

desenvolvida com banco de dados de código fonte aberto. Toda a análise será feita 

sobre um artigo escrito por um profissional que participou e participa diretamente do 

desenvolvimento e manutenção do banco de dados Firebird. 

Conclusões: Durante o desenvolvimento de um produto, a utilização de ferramentas 

Open Source pode ajudar e muito no projeto, seja economizando código, facilitando o 

desenvolvimento ou até mesmo agregando valor de negócio ao produto. No entanto, seu 



ANAIS FÓRUM INTEGRADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO . V. 3, N. 1/2014 

704 
 

uso indiscriminado e pouco planejado, pode causar grandes problemas, tornando o 

projeto mal sucedido. Com alguns cuidados durante a análise da licença, a empresa 

pode se proteger e tentar evitar prejuízos e desconfortos futuros. 
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INTRODUÇÃO 

 

Instituições de ensino geralmente possuem redes com grande quantidade de usuários e 

estações de trabalho conectadas. No entanto, poucas instituições possuem estruturas 

bem definidas na área de segurança da informação. Além disso, a pluralidade de acessos 

dificulta a implantação de políticas bem definidas nessa área. Em geral, não há um setor 

ou pessoa responsável pela segurança da informação, que acaba sendo exercida pelo 

Diretor de TI ou Administrador de Sistemas. 

 
A política de segurança de informação é a base para todas as questões 
relacionadas à segurança das informações de qualquer organização. É 
imprescindível a criação de tal política, pois é nela que estão contidas 
normas, procedimentos, ferramentas e responsabilidades para garantir o 
controle e a segurança da informação da empresa (SPANCESKI, 2004, p.33 
APUD SILVA) 

 

Assim, também, é reconhecido que não há planejamento ou documentação formal a 

respeito de políticas de segurança da informação, sendo esse fator extremamente 

importante no sucesso dos serviços empreendidos e prestados por Instituições de 

Ensino. 

 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

Com a disseminação do uso de computadores pessoais e das redes de computadores, os 

aspectos de segurança da informação atingiram tamanha complexidade que se tornou 

necessário o desenvolvimento de equipes responsáveis por essa área e métodos de 

segurança da informação cada vez mais sofisticados, ressalta o Tribunal de Contas da 

União. 
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Segundo o GSIC, em relação ao plano da segurança física e lógica, a sociedade 

brasileira não passou pelas mesmas experiências históricas de outros países, nos quais já 

houve forte desenvolvimento de tecnologias e, dessa forma, nossa cultura parece não se 

adequar tanto aos métodos e conceitos de segurança já desenvolvidos nesses países. 

 

Moreira ressalta que nos últimos anos as tecnologias de informação e comunicação têm 

evoluído de forma rápida, fazendo com que as organizações tenham maior eficiência e 

rapidez nas tomadas de decisão. Devido a isso, as chances de uma empresa não usar 

sistemas de informação tornou-se praticamente nula. Nesse contexto, a importância de 

se utilizar mecanismos de segurança e de armazenamento das informações é vital para a 

sobrevivência e competitividade destas organizações. 

 
As redes de computadores, e consequentemente a Internet, mudaram as 
formas como se usam sistemas de informação. As possibilidades e 
oportunidades de utilização são muito mais amplas que em sistemas 
fechados, assim como os riscos à privacidade e integridade da informação. 
Portanto, é muito importante que mecanismos de segurança de sistemas de 
informação sejam projetados de maneira a prevenir acessos não autorizados 
aos recursos e dados destes sistemas (LAUREANO, 2004). 

 

A ABNT diz que a Segurança da Informação compreende a proteção das informações, 

sistemas, recursos e demais ativos contra desastres, erros (intencionais ou não) e 

manipulação não autorizada, objetivando a redução da probabilidade e do impacto de 

incidentes de segurança. Todos esses controles necessitam ser estabelecidos, 

implementados, monitorados, analisados criticamente e melhorados para que assegurem 

que os objetivos do negócio e a segurança da informação da organização sejam 

atendidos. 

 

O TCU (Tribunal de Contas da União) determina que a segurança de informações visa 

garantir a integridade, confidencialidade, autenticidade e disponibilidade das 

informações processadas pela instituição. 

 
A segurança da informação é a proteção dos sistemas de informação contra a 
negação de serviço a usuários autorizados, assim como contra a intrusão, e a 
modificação não-autorizada de dados ou informações, armazenados, em 
processamento ou em trânsito, abrangendo a segurança dos recursos 
humanos, da documentação e do material, das áreas e instalações das 
comunicações e computacional, assim como as destinadas a prevenir, 
detectar, deter e documentar eventuais ameaças a seu desenvolvimento (NBR 
17999, 2003; DIAS, 2000; WADLOW, 2000; KRAUSE E TIPTON, 1999). 
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Atualmente, o conceito de Segurança da Informação está padronizado pela norma 

ISO/IEC 17799:2005, influenciada pelo padrão inglês (British Standard) BS 7799. A 

série de normas ISO/IEC 27000 foram reservadas para tratar de padrões de Segurança 

da Informação, incluindo a complementação ao trabalho original do padrão inglês. A 

ISO/IEC 27002:2005 continua sendo considerada formalmente como 17799:2005 para 

fins históricos. 

 

GOVERNANÇA DE TI 

 

Segundo Gaseta (2011), a Governança de TI é definida como uma estrutura de 

relacionamento e processos para dirigir e controlar uma organização, a fim de atingir os 

objetivos corporativos, adicionando valor ao negócio e equilibrando riscos em relação 

ao retorno de investimentos em TI e seus processos. A governança de TI é de 

responsabilidade da alta administração (incluindo diretores e executivos), na liderança, 

nas estruturas organizacionais e nos processos que garantem que a TI da empresa 

sustente e estenda estratégias e objetivos da organização (ITGI 2006). 

 

Segundo Weill e Ross (2004), Governança de TI consiste num conjunto de práticas para 

a especificação dos direitos de decisão e das responsabilidades, estabelecendo as regras, 

a organização e os processos que nortearão o uso da TI pelos usuários, departamentos, 

negócios da organização, fornecedores e clientes, determinando como a TI deve prover 

os serviços à empresa e quais produtos serão utilizados. 

 

A governança de TI é motivada por vários fatores (embora o senso comum considere a 

maior transparência de administração como sendo o principal motivador desse 

movimento que vemos no ambiente de TI das organizações). FERNANDES E ABREU 

(2008). 

 

Uma Governança de TI é necessária para o conhecimento mais amplo dos objetivos do 

setor de TI, ainda afirma Gaseta (2011). 

 

Mancini e Rosini (2013) dizem que a Governança de TI busca o compartilhamento de 

decisões de TI e o alinhamento da tecnologia com os requisitos de negócios com todos 
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os dirigentes da organização, estabelecendo regras à organização e os processos 

envolvidos no uso da TI, a fim de prover produtos e serviços com qualidade, agilidade e 

competitividade, fundamentada em pessoas, processos e tecnologia. Os seus princípios 

são:  

 

a) Direção e Controle. A direção orienta as mudanças necessárias e fornece uma direção 

efetiva, servindo como um guia para outras pessoas executarem as mudanças. O 

controle visa assegurar que os objetivos definidos serão alcançados e que nenhum 

incidente indesejado ocorra. 

 

b) Responsabilidade. A gerência executiva é a responsável pelo controle interno.  

A diretoria determina as responsabilidades para o estabelecimento de um controle 

interno específico ao pessoal responsável pelas unidades funcionais, que são os 

departamentos. Porém o controle interno é de responsabilidade de todos em uma 

organização e pode ser uma função explícita ou implícita; 

 

c) Prestação de Contas. Todos os colaboradores têm a obrigação de prestar contas, 

fornecer relatórios ou explicar suas ações sobre o uso de recursos que são transmitidos. 

 

d) Atividades. As atividades de TI são eficientes, quando existe uma boa GTI. 

De acordo com Fernandes e Abreu (2008), atualmente existem diversos modelos que 

foram elaborados para poder melhorar as práticas na TI. Alguns desses modelos não 

sofreram alteração com o passar do tempo. Enquanto parte deles é derivada de alguns 

outros. A Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta os principais modelos que 

são utilizados tanto no ambiente acadêmico quanto no profissional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ausência da padronização da TI e a inatividade de computadores tornam necessária a 

proposta de um modelo de governança de TI com foco na segurança da informação em 

instituições de ensino superior. De nada vale ter-se padrões, certificações ou algum 

outro nível de organização, se isso tudo não estiver protegido ou sendo bem 

administrado. 
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Objetivando fornecer padronização na TI, segurança tanto para a instituição quanto para 

os usuários da infraestrutura e serviços, faz-se necessário que as instituições elaborem 

um modelo que seja capaz de tratar essas necessidades. Alcançarão, assim, mais clareza 

e segurança seu negócio. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo Becceneri et al (p. 1), “muitos aspectos do comportamento de um grupo de 

insetos são estudados pelas teorias de auto-organização, que tentam explicar como 

indivíduos de comportamento simples podem construir uma sociedade complexa”. Um 

fator que nos ajuda a perceber isso é o de que, nessas sociedades, existem grupos 

definidos de trabalhadores especializados sem que haja um “gerente operacional”. O 

estudo dessas sociedades e seu comportamento - questões como “como é feita a 

cooperação entre os membros da sociedade” - é realizado objetivando a otimização de 

processos, fazendo parte da área de pesquisa de inteligência coletiva da 

“Computação Natural”. 

 

Várias espécies se beneficiam da sociabilidade, pois a vida em grupos sociais aumenta 

a probabilidade de acasalamento, facilita a caça e coleta de alimentos, reduz a 

probabilidade de ataque por predadores, permite a divisão de trabalho etc. 

Comportamentos sociais também inspiraram o desenvolvimento de diversas 

ferramentas computacionais para a solução de problemas e estratégias de coordenação 

e controle de robôs. 

 

O termo swarm intelligence foi proposto no fim da década de 1980, quando se referia 

a sistemas robóticos compostos por uma coleção de agentes simples em um ambiente 

interagindo de acordo com regras locais. 

 

Este artigo objetiva a definição e exemplificação de uma meta-heurística proposta 

por Dorigo (1992), em sua tese de doutorado, baseando-se na resolução de problemas 

complexos a partir da análise do comportamento de colônias de formigas. 
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ANT COLONY OPTIMIZATION 

 
“Em uma colônia de formigas, cada uma delas é um indivíduo 
independente agindo sem a presença de uma autoridade ou outro indivíduo 
que coordene suas atividades. Esta característica é apropriada para o 
desenvolvimento de um algorítmo distribuído. Isso porque, cada indivíduo 
pode ser representado por um processo distinto e independente. Mesmo com 
uma anarquia aparente, pela ausência de um controle centralizado, a 
colônia de formigas possui uma organização, como se existisse um 
governo central.” (SILVA et al. p. 1) 

 

Para entender a ideia aplicada por Dorigo em 1992, precisamos primeiramente 

entender o comportamento das formigas. Um fator interessante de observarmos é que 

muitas espécies de formigas são quase cegas, sendo suas interações realizadas, 

basicamente, de duas maneiras: diretamente - através das antenas, mandíbulas, meio 

químico, em alguns casos a visão etc. - ou indiretas - que, segundo Silva et al (2005, 

p. 2), “ocorrem quando um indivíduo da colônia modifica de alguma forma o 

ambiente e, algum tempo depois, um outro indivíduo responde a essa modificação”. 

Essa segunda forma de interação recebe o nome de estigmergia. 

 

A estigmergia permite que as formigas encontrem o melhor caminho - o caminho 

mais curto - entre o formigueiro e uma determinada fonte de alimento sem a 

necessidade de informações visuais. Isso ocorre porque, enquanto elas percorrem o 

trajeto entre a colônia e a fonte de alimentos encontrada - e vice-versa -, elas 

depositam uma substância química chamada feromônio, que tem rápida evaporação. 

Sendo assim, cada trajeto descrito por essas formigas irá formar-se uma trilha de 

ferômonios, sendo que, nos trajetos menores, este odor será mais perceptível - uma 

vez que o tempo que a formiga demorará para realizar o percurso é menor, podendo 

ir e voltar e fortalecendo o odor dos ferômonios no caminho, e as formigas, atraídas 

pelo odor do feromônio, irão seguir por aquele caminho. 

 

O ALGORITMO 

 

Na década de 1990, o trabalho do pesquisador e professor Marco Dorigo e seus 

colaboradores deu origem a um algoritmo, baseado nas observações da vida em 

sociedade das formigas, especificamente sobre seu método de busca por alimento, 
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que podia resolver problemas de otimização combinatória, denominado ACO (Ant 

Colony Optimization). 

 

Os problemas de otimização combinatória são conjuntos de questões que possuem 

uma grande quantidade de soluções possíveis em um espaço de busca discreto. O ACO 

pode ser mais bem compreendido, analisando-se o problema de otimização por 

colônia de formigas sobre um grafo conexo (para cada par de vértices existe pelo 

menos uma aresta conectando-os), G (V, E), tal que V é o número de vértices e E o 

número de arestas. O que se busca nesse grafo é uma solução, ou seja, um percurso 

do ponto inicial até um determinado ponto, sendo que a aplicação do ACO deverá 

fornecer uma solução otimizada, ou seja, um caminho mais curto, no caso das 

formigas, do seu ponto inicial à fonte de alimento. A quantidade de arestas que 

compõem a solução indica o comprimento do caminho. 

 

O ACO define um grupo de formigas artificiais que podem analisar cada aresta, 

caminhar sobre o grafo e, na volta ao vértice inicial, depositar feromônio nas 

arestas em que passar. Cada formiga decide por qual aresta seguir de forma 

probabilística e, ao fim do percurso, retorna ao início e deposita feromônio nas 

arestas pelas quais passa. 

 

Dessa forma, as arestas que tiverem maior concentração de feromônio serão as 

escolhidas pelas outras formigas que, posteriormente, reforçarão a trilha com mais 

feromônio. O processo se repete por vár ias  iterações, definindo uma solução 

otimizada. Contudo, problemas que envolvem caminhos curtos podem não ter uma 

melhor solução. Para resolver tal problema, é empregado o conceito de evaporação 

do feromônio a cada iteração. Utilizando esse recurso, evita-se que uma solução seja 

alcançada prematuramente, melhorando o desempenho do algoritmo. 

 

APLICAÇÕES 

 

Pesquisas envolvendo otimização por colônias de formigas podem ajudar a solucionar 

diversos tipos de problemas, sendo alguns deles citados a seguir. 

PROBLEMAS DE LAYOUT 
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A solução de Problemas de Layout a partir da utilização de uma abordagem 

envolvendo colônias de formigas foi proposta por Ricardo Martins de Abreu Silva 

em sua tese de pós-graduação em Ciência da Computação na Universidade Federal 

de Pernambuco. O autor descreve ainda que algumas situações práticas que “exigem a 

construção de layouts diferentes”, como, por exemplo, o planejamento de edifícios 

para um campus universitário ou arranjos de departamentos em hospitais, 

roteamento, entre outros. 

 

Basicamente, podemos dizer que a resolução de um problema de layout visa 

“encontrar a melhor alocação de n cenários (departamentos, máquinas, etc) para n 

locações dentro de um campo de aplicação (indústria, banco, hospital, etc)”. Silva 

(p. 1) cita ainda que existem dois aspectos que tornam importantes o estudo de 

problemas de layout, sendo o primeiro deles o ponto de vista econômico - o que é 

claro, uma vez que um layout mais eficiente pode gerar a redução dos custos. O 

segundo aspecto analisado por Silva é o lado científico, que diz: 

 
“[...] o problema de layout é um problema de otimização combinatória de 
difícil solução para problemas de grande dimensão. O problema de 
programação quadrática, uma das principais abordagens, foi demonstrado 
ser um problema NP-completo por Sahni e Gonzalez (1976). Vários 
métodos heurísticos têm sido propostos para obtenção de soluções 
satisfatórias.” Silva (p. 1) 

 

CAIXEIRO VIAJANTE - PCV 

 

O caixeiro viajante é um problema que tenta determinar a menor rota para percorrer 

uma série de cidades, sendo que cada uma das cidades deve ser visitada pelo 

menos uma vez, retornando assim ao ponto de origem, no caso, à cidade de origem. 

É um problema de otimização NP-Completo inspirado na necessidade dos vendedores 

em realizar entregas em diversos locais, percorrendo o menor caminho possível, 

reduzindo o tempo necessário para a viagem e os possíveis custos com transporte e 

combustível. 

 

Para Nilsson (1982), o problema do caixeiro viajante (figura 4) consiste na procura de 

um circuito que possua a menor distância, começando numa cidade qualquer, entre 

várias, visitando cada cidade precisamente uma vez e regressando à cidade inicial. 
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Figura 4. Problema do caixeiro viajante 

 

Para a representação do PVC, é utilizado o domínio da teoria dos grafos como 

mostrado na Figura 4, onde cada cidade é identificada com um nó/vértice e as rotas 

que ligam cada par de nós são identificadas como arcos/arestas. A cada uma dessas 

linhas estarão associadas as distâncias/custos correspondentes. Desde que seja 

possível ir diretamente de uma cidade para qualquer outra, o gráfico diz-se completo. 

Uma viagem que passe por todas as cidades corresponde a um ciclo Hamiltoniano, 

representado por um conjunto específico de linhas. A distância do ciclo é o 

somatório das distâncias das linhas presentes nele. O objetivo, no caso de um grafo 

completo com n vértices/cidades, é encontrar o melhor circuito entre os possíveis. 

 

O PCV é um clássico exemplo de problema de otimização combinatória, em que o 

problema do caixeiro viajante consiste em descobrir a rota que torna mínima a viagem 

total. A solução do PCV pode ser determinada por diferentes métodos. Estes podem 

ser agrupados em métodos exatos e heurísticos. 

 

Os métodos exatos têm pordimentos branch-and-bound, isto é, de enumeração 

implícita em árvore onde é necessário inserir um limite inferior, no leque de soluções 

do problema. Existem limites inferiores triviais, como, por exemplo, o elemento 

mínimo das soluções encontradas. Contudo, esse tipo de métodos demonstra muita 

dificuldade quando aplicado a problemas muito complexos, isto é, um PCV com 

muitas cidades, uma vez que a árvore de enumeração é muito extensa (Conway, 

2003). 
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Os métodos exatos analisam todas as alternativas possíveis, cuja complexidade é 

fatorial. Por isso, os métodos mais usados são os do tipo “branch-and-bound”, que 

consistem em expandir os nós e cortar caminhos de pesquisa que não são promissores. 

 

Os métodos heurísticos são procedimentos bastante particulares, o que os torna 

inflexíveis para a determinação de boas soluções para um outro problema ligeiramente 

diferente. Com base em heurísticas, é possível encontrar soluções aproximadas, isto 

é, não são soluções exatas, mas fornecem um resultado satisfatório em tempo hábil. 

A otimização por colônia de formigas (ACO) é o que se encaixa melhor com o 

PVC, pois é uma técnica probabilística para resolver problemas computacionais, os 

quais podem ser reduzidos a encontrar bons caminhos em grafos. O algoritmo ACO 

é a escolha natural para o problema TSP, pois sua essência consiste em encontrar 

bons caminhos em grafos. (Fabricio Breve 1997 - 2013) 

 

No mundo real, formigas inicialmente andam aleatoriamente em busca de comida e 

quando encontram, retornam as suas colônias deixando trilhas de feromônio. Se 

outras formigas encontrarem esses caminhos, elas tendem a não continuar viajando 

aleatoriamente, mas sim a seguir a trilha, retornando e reforçando-a, se eventualmente 

encontrar em alimento. 

 

Com o tempo, porém, as trilhas de feromônio tendem a evaporar, reduzindo sua 

força de atração. Quanto maior o tempo que uma formiga leva para viajar pelo caminho 

e voltar, mais feromônios irão evaporar. Assim, um caminho relativamente curto será 

atravessado mais rapidamente e, por isso sua densidade de feromônios será maior. 

Por isso, quando uma formiga encontra um bom caminho (curto) da colônia até a 

fonte de alimento, outras formigas provavelmente seguirão aquele caminho e, 

através de um retorno positivo, eventualmente todas as formigas seguirão tal 

caminho. A idéia do algoritmo de colônia é copiar esse comportamento com 

"formigas simuladas", andando pelos grafos que representam o problema a ser 

resolvido. 
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